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Information: Allmänhetens frågestund utgår vid detta sammanträde. 

  Ärende    Beskrivning       Föredragande

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

2 Val av kommunfullmäktiges presidium

3 Sammanträdestider år 2019 för kommunfullmäktige

4 Information - revisionsrapport avseende granskning av 
säkerhetsarbete och beredskap för extraordinära 
händelser samt höjd beredskap

5 Biblioteksplan 2019-2022

6 Stadens finansiella verksamhet 2018-10-31

7 Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2018

8 Mål och budget 2019-2021

9 Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2019

10 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 2019-
2022
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11 Val av ledamöter och ersättare i barn och 
utbildningsnämnden

12 Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden

13 Val av ledamöter och ersättare i stadsbyggnadsnämnden

14 Val av ledamöter och ersättare i nämnden för teknik, fritid 
och kultur

15 Val av ledamöter och ersättare i valnämnden

16 Val av ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden

17 Val av (1) 1:e vice ordförande och (1) ersättare i 
Överförmyndarnämnden 2019-2022

18 Val av (1) 1:e vice ordförande, (1) ledamot och (2) 
ersättare i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
2019-2022

19 Val av revison 2019-2022

20 Val av ledamöter och ersättare i arvodeskommittén 2019-
2022

21 Övriga valärenden

22 Inträdesordning i kommunstyrelsen och nämnder 2019-
2022

Jan-Olof Schill (S) Kristoffer Staaf
Ålderspresident/Ordförande Sekreterare
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-11-29

Änr KS 2018/192.006
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 134 Sammanträdestider år 2019 för arbetsutskottet, 
planeringsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut
Arbetsutskottets och planeringsutskottets sammanträdestider för år 2019 fastställs till:
23 januari, 6 mars, 24 april, 22 maj, 28 augusti, 9 oktober samt 13 november.

Kommunstyrelsens sammanträdestider för år 2019 fastställs till:
10 januari, 7 februari, 21 mars, 2 maj, 4 juni (tisdag), 12 september, 24 oktober samt 21 november. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktiges sammanträdestider för år 2019 fastställs till:
18 februari, 8 april, 17 juni, 23 september, 11 november (budget) samt 9 december. 

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdestider m.m. för 2019. Styrande datum 
för beredning av ärenden till sammanträden har varit de månader som fastslagits i kommunallagen, bl.a. 
för skattesats och bokslut. Förslaget har tagits fram även med de krav den beslutade budget- och 
bokslutsprocessen ställer och har i så stor utsträckning det är möjligt tagit hänsyn till skollov etc. 

I enlighet med den av fullmäktige beslutade beredningsprocessen kommer kommunledningskontoret 
även ta fram datum för ordförandeberedning och datum för inlämnande av handlingar till förvaltningen. 
Ärenden, som inte är beredda, får väckas vid sammanträden enligt arbetsordningen för respektive 
utskott, nämnd eller styrelse, men bereds till nästa sammanträde om det inte är ett rent 
informationsärende. Kommunledningskontoret har även föreslagit datum, som den beslutade budget- 
och bokslutsprocessen innebär tidsmässigt för övriga nämnder.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Anette Lingesund, 2018-11-05
Sammanträdesschema 2019

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kanslichef

Nämndsekreterare 
Ylva Rasch, klk
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Tjänsteutlåtande
2018-11-05

Änr KS 2018/192.006
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Sammanträdestider år 2019 för arbetsutskottet, planeringsutskottet, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Arbetsutskottets och planeringsutskottets sammanträdestider för år 2019 fastställs till:
23 januari, 6 mars, 24 april, 22 maj, 28 augusti, 9 oktober samt 13 november.

Kommunstyrelsens sammanträdestider för år 2019 fastställs till:
10 januari, 7 februari, 21 mars, 2 maj, 4 juni (tisdag), 12 september, 24 oktober samt 21 november. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktiges sammanträdestider för år 2019 fastställs till:
18 februari, 8 april, 17 juni, 23 september, 11 november (budget) samt 9 december. 

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdestider m.m. för 2019. Styrande datum 
för beredning av ärenden till sammanträden har varit de månader som fastslagits i kommunallagen, bl.a. 
för skattesats och bokslut. Förslaget har tagits fram även med de krav den beslutade budget- och 
bokslutsprocessen ställer och har i så stor utsträckning det är möjligt tagit hänsyn till skollov etc. 

I enlighet med den av fullmäktige beslutade beredningsprocessen kommer kommunledningskontoret 
även ta fram datum för ordförandeberedning och datum för inlämnande av handlingar till förvaltningen. 
Ärenden, som inte är beredda, får väckas vid sammanträden enligt arbetsordningen för respektive 
utskott, nämnd eller styrelse, men bereds till nästa sammanträde om det inte är ett rent 
informationsärende. Kommunledningskontoret har även föreslagit datum, som den beslutade budget- 
och bokslutsprocessen innebär tidsmässigt för övriga nämnder.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Anette Lingesund, 2018-11-05
Sammanträdesschema 2019

Kommunledningskontoret
Anette Lingesund
Nämndsekreterare/utredare
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Tjänsteutlåtande
2018-11-05

Änr KS 2018/192.006
2 av 2

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kanslichef

Nämndsekreterare 
Ylva Rasch, klk
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SAMMANTRÄDESCHEMA 2019
2019 DAG JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
KF MÅN 18:30 18 8 17 23 11 9

ÅR T1 Mål & bu okt prog
febr utf juni utf skatt+T2

Bokslutsberedning 22, kl 8-13
KS TORS 17.30 10 7 21 2 4 (TIS) 12 24 21val

AU&PLU ÅR mars prgs T1 juni utf M&B,skatt,T2 okt prgs
feb utf Ram Detaljbud

Strategidag 24, kl. 13-17
PLU ONSDAG 23 6 24 22 28 9 13

8.30-10.30 ÅR juni utf* Mål & bu okt prgs*
AU feb utf* mars prognos Ram skatt+T2

10.40 T1
Budgetberedning

9, kl 13-
17

BUN MÅN  17.30 11 18 29 20 19 16 18 16
ÅR T1 juni utf* Mål & bud okt prgs Detaljbud

Val BUS mars prgs strategi T2

SN TIS 17.30 8 19 19 23 21 11 20 17 12 10
Val SUS ÅR mars prgs T1 juni utf* Mål & bu okt prgs Detaljbud

strategi T2

SUS TIS 16.00 22 19 19 23 21 11 20 17 15 12 10

SBN ONS 17.30 23 20 24 22 19 21 18 23 11
ÅR mars prgs T1* juni utf* Mål & bu Detaljbud

strategi T2 okt prgs

TFK TORS 17.30 21 25 23 22 19 14 12
ÅR mars prgs T1* juni utf * Mål & bu okt prgs Detaljbud

strategi T2

NB TORS 17.30

SRMH Ons 18:30
* = skickas efter ordinarie utskick
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-11-29

Änr KS 2018/136.007
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 132 Svar på revisionsrapport avseende granskning av 
säkerhetsarbete och beredskap för extraordinära händelser samt 
höjd beredskap

Kommunstyrelsens beslut
Föreliggande svar på revisionsrapporten godkänns och överlämnas till revisionen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Revisionens sammantagna bedömning är att kommunen har en ändamålsenlig krisledningsorganisation, 
dokumentationen kring krisledning är fullgod. Vidare konstateras att staden bedriver relevant 
övningsverksamhet och att förmågan till samverkan är tillräcklig för att möta förväntningarna kopplat till 
störningar. Revisionen anger också att uppföljningsarbetet och årlig inrapportering till tillsynsmyndighet 
fungerar tillfredsställande. De brister som noteras sammanfattas i nedan fyra punkter:

 Kommunstyrelsen har inte säkerställt att risk- och sårbarhetsanalys hålls levande i samtliga 
kommunens förvaltningar i syfte att upprätthålla en så god krisberedskap som möjligt.

 Kommunen saknar även en tillfredställande förmågebedömning kopplat till de risker som 
identifierats i gällande risk- och sårbarhetsanalys.

 Kommunen saknar utbildnings- och övningsplan under den senaste mandatperioden.
 Kommunstyrelsen behöver slutligen säkerställa att samtliga åtgärder som beslutades i risk- och 

sårbarhetsanalys 2016 blir genomförda

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-11-14/§ 53
Tjänsteutlåtande, Johan Nordenmark, 2018-10-18
Revisionsrapport: granskning av Säkerhetsarbete och beredskap för extraordinära händelser samt höjd 
beredskap

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Revisionen

Johan Nordenmark, klk
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-11-14

Änr KS 2018/136.007
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 53 Svar på revisionsrapport avseende granskning av säkerhetsarbete 
och beredskap för extraordinära händelser samt höjd beredskap

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten godkänns och överlämnas till revisionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Revisionens sammantagna bedömning är att kommunen har en ändamålsenlig krisledningsorganisation, 
dokumentationen kring krisledning är fullgod. Vidare konstateras att staden bedriver relevant 
övningsverksamhet och att förmågan till samverkan är tillräcklig för att möta förväntningarna kopplat till 
störningar. Revisionen anger också att uppföljningsarbetet och årlig inrapportering till tillsynsmyndighet 
fungerar tillfredsställande. De brister som noteras sammanfattas i nedan fyra punkter:

 Kommunstyrelsen har inte säkerställt att risk- och sårbarhetsanalys hålls levande i samtliga 
kommunens förvaltningar i syfte att upprätthålla en så god krisberedskap som möjligt.

 Kommunen saknar även en tillfredställande förmågebedömning kopplat till de risker som 
identifierats i gällande risk- och sårbarhetsanalys.

 Kommunen saknar utbildnings- och övningsplan under den senaste mandatperioden.
 Kommunstyrelsen behöver slutligen säkerställa att samtliga åtgärder som beslutades i risk- och 

sårbarhetsanalys 2016 blir genomförda

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johan Nordenmark, 2018-10-18
Revisionsrapport: granskning av Säkerhetsarbete och beredskap för extraordinära händelser samt höjd 
beredskap

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Revisionen

Johan Nordenmark, klk
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Tjänsteutlåtande
2018-10-18

Änr KS 2018/136.007
1 av 4

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Svar på revisionsrapport avseende granskning av säkerhetsarbete och 
beredskap för extraordinära händelser samt höjd beredskap

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten godkänns och överlämnas till revisionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Revisionens sammantagna bedömning är att kommunen har en ändamålsenlig krisledningsorganisation, 
dokumentationen kring krisledning är fullgod. Vidare konstateras att staden bedriver relevant 
övningsverksamhet och att förmågan till samverkan är tillräcklig för att möta förväntningarna kopplat till 
störningar. Revisionen anger också att uppföljningsarbetet och årlig inrapportering till tillsynsmyndighet 
fungerar tillfredsställande. De brister som noteras sammanfattas i nedan fyra punkter:

 Kommunstyrelsen har inte säkerställt att risk- och sårbarhetsanalys hålls levande i samtliga 
kommunens förvaltningar i syfte att upprätthålla en så god krisberedskap som möjligt.

 Kommunen saknar även en tillfredställande förmågebedömning kopplat till de risker som 
identifierats i gällande risk- och sårbarhetsanalys.

 Kommunen saknar utbildnings- och övningsplan under den senaste mandatperioden.
 Kommunstyrelsen behöver slutligen säkerställa att samtliga åtgärder som beslutades i risk- och 

sårbarhetsanalys 2016 blir genomförda

Ärendebeskrivning
Vaxholms stads förtroendevalda revisorer har uppdragit KPMG att genomföra en granskning av 
kommunens säkerhetsarbete och beredskap för extraordinära händelser samt höjd beredskap. 

Syftet med granskningen har varit att granska om kommunen har säkerställ att säkerhets- och 
beredskapsarbetet för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap bedrivs ändamålsenligt.

Kommunledningskontoret
Johan Nordenmark
Säkerhetschef
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Tjänsteutlåtande
2018-10-18

Änr KS 2018/136.007
2 av 4

Revisionskriterier har i huvudsak varit:

 Kommunallagen 6 kap. 6§
 Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap
 Gällande föreskrift för risk- och sårbarhetsanalys från Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap; här avses sannolikt MSBFS 2015:5

För att nå syftet har följande frågor ställts och besvarats:

 Är krisledningsorganisationen ändamålsenlig
 Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning i händelse av extraordinära händelser?
 Vilken samverkan sker med olika aktörer internt och externt
 Har kommunen utformat sin risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps riktlinjer?
 Är risk- och sårbarhetsanalysen anpassad till kommunens specifika behov?
 Finns en tillräcklig uppföljning av beredskapsarbetet?

Revisionens sammantagna bedömning är att kommunen har en ändamålsenlig krisledningsorganisation. 
Man gör också bedömningen att dokumentationen kring krisledning är fullgod inklusive att det finns en 
kriskommunikationsplan. Vidare konstateras att staden bedriver relevant övningsverksamhet och att 
förmågan till samverkan är tillräcklig för att möta förväntningarna kopplat till störningar. Revisionen 
anger också att uppföljningsarbetet och årlig inrapportering till tillsynsmyndighet fungerar 
tillfredsställande. De brister som noteras sammanfattas i nedan fyra punkter:

 Kommunstyrelsen har inte säkerställt att risk- och sårbarhetsanalys hålls levande i samtliga 
kommunens förvaltningar i syfte att upprätthålla en så god krisberedskap som möjligt.

 Kommunen saknar även en tillfredställande förmågebedömning kopplat till de risker som 
identifierats i gällande risk- och sårbarhetsanalys.

 Kommunen saknar utbildnings- och övningsplan under den senaste mandatperioden.
 Kommunstyrelsen behöver slutligen säkerställa att samtliga åtgärder som beslutades i risk- och 

sårbarhetsanalys 2016 blir genomförda

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen håller med revisionens bedömning om att staden delvis uppfyller relevanta kriterier för 
att ha ett ändamålsenligt säkerhets- och beredskapsarbete med vissa förbehåll.

Förvaltningen noterar att det framförallt är i  Risk- och sårbarhetsanalysen som bristerna återfinns, men 
att övrigt arbete kopplat till vad som granskats bedöms vara ändamålsenlig. Med anledning av att en ny 
Risk- och sårbarhetsanalys ska göras för kommande mandatperiod (2018-2021) föreslås huvuddelen av 
relevanta brister omhändertas i detta arbete.

Det åtgärdsförslag enligt revisionen förvaltningen framförallt har synpunkt på, är att risk- och 
sårbarhetsanalys 2016 innehåller brister och inte tillräckligt definierade åtgärder för riskminimering. Det 
kan då antas att det inte är rimligt att vidta de alla åtgärdsförslag som återfinns i risk- och 
sårbarhetsanalys 2016, vilket föreslås, då dessa möjligen inte är relevanta. Här är det rimligare att 
omhänderta detta i risk- och sårbarhetsanalys för kommande mandatperiod.
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Tjänsteutlåtande
2018-10-18

Änr KS 2018/136.007
3 av 4

Vidare ställer sig förvaltningen frågande till att det ska betraktas som en brist i sammanhanget att en 
utbildnings- och övningsplan saknas. Vaxholms stad har nyttjat uppkomna incidenter för att öva 
krisledningsorganisationen och även utvärderat detta, vilket också redovisats för revisionen. Detta gör 
att påpekad brist antyder att övningar inte genomförts trots att det endast är en plan som saknas.

Förvaltningen håller i övrigt med om de, i rapporten redovisade bristerna. Förvaltningen föreslår att, då 
de huvudsakliga bristerna återfinns i risk- och sårbarhetsanalys 2016 och arbetet med riskerna 
redovisade i denna, bristerna omhändertas i kommande risk- och sårbarhetsanalys arbete då detta ska 
genomföras för kommande mandatperiod.

Svar på revisionens rekommendationer:

1)  Att arbeta för att risk och sårberhetsanalysarbetet förankras i kommunens förvaltningar:

Arbetet med kommande risk- och sårbarhetsanalys kommer att ske med förankring i 
kommunens förvaltningar där så är relevant. risk- och sårbarhetsanalys 2018 kommer att 
inriktas på att identifiera kritiska risker och åtgärder för att minska dessa. Förankringsarbetet 
föreslås därför ske gentemot de förvaltningar som är relevanta i sammanhanget.

2) Att genomföra en förmågebedömning kopplat till de viktigaste beroendena och riskerna som 
identifierats i risk och sårbarhetsanalysen:

När en risk identifierats ska en bedömning göras för att bedöma vilken förmåga verksamheten 
har att hantera risken i fråga. Därefter vidtas åtgärder till acceptabel förmåga uppnåtts. Detta 
arbete är rimligt att involvera i risk- och sårbarhetsanalys-arbetet, men även i arbetet med civilt 
försvar. Det bör också klargöras att vissa risker inte bör hanteras autonomt av Vaxholms stad. 
Beroende till livsmedelsförsörjning kan t.ex. inte hanteras enbart av Vaxholms stad. I den typen 
av riskhantering bör Vaxholms stad hantera risken i samverkan med regionen och under 
Länsstyrelsens ledning.

3) Att dokumentera insatserna kring utbildning och övning i en särskild plan

Detta föreslås inarbetas i risk- och sårbarhetsanalys 2018

4) Att utarbeta och följa upp en plan för åtgärderna i risk- och sårbarhetsanalys-arbetet i syfte att 
säkerställa att beredskapsarbetet utförs

Detta föreslås inarbetas i risk- och sårbarhetsanalys 2018

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Johan Nordenmark, 2018-10-18
Revisionsrapport: granskning av Säkerhetsarbete och beredskap för extraordinära händelser samt höjd 
beredskap
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Tjänsteutlåtande
2018-10-18

Änr KS 2018/136.007
4 av 4

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Revisionen

Johan Nordenmark, klk
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-11-29

Änr KS 2018/197.880
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 124 Biblioteksplan 2019-2022

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Biblioteksplan 2019–2022 godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta en biblioteksplan för sin verksamhet. Planen gäller 
för all biblioteksverksamhet i kommunen. Kungliga biblioteket (KB) har i sin myndighetsinstruktion 
uppdrag att följa hur biblioteksplaner utformas och används. 

Statens kulturråd har som krav att kommuner ska ha en politiskt antagen biblioteksplan för att de ska 
bevilja stöd, exempelvis stöd till inköp av barnlitteratur till folk- och skolbibliotek.

Planen beskriver till största delen stadsbibliotekets verksamhet.

Nämnden för teknik, fritid och kultur och Nämnden för barn- och utbildning har behandlat ärendet och 
föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta att godkänna Biblioteksplan 2019-2022.

Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillföra ärendet.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande Anette Lingesund ”Biblioteksplan 2019-2022”, 2018-11-16
Protokollsutdrag TFK 2018-11-15/§ 44
Protokollsutdrag BUN 2018-11-19/§ XX 
Tjänsteutlåtande Susanne Edén ”Biblioteksplan 2019-2022”, 2018-10-18
Tjänsteutlåtande Jimmy Olofsson ”Biblioteksplan 2019-2022”, 2018-10-25
Biblioteksplan 2019–2022

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Eva-Lena Granbacka, sbf

Alexander Wahlstedt, sbf
Ulrika Strandberg, uf

För kännedom: Susanne Edén, sbf
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Tjänsteutlåtande
2018-11-16

Änr KS 2018/197.880
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Biblioteksplan 2019-2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Biblioteksplan 2019–2022 godkänns.

Sammanfattning
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta en biblioteksplan för sin verksamhet. Planen gäller 
för all biblioteksverksamhet i kommunen. Kungliga biblioteket (KB) har i sin myndighetsinstruktion 
uppdrag att följa hur biblioteksplaner utformas och används. 

Statens kulturråd har som krav att kommuner ska ha en politiskt antagen biblioteksplan för att de ska 
bevilja stöd, exempelvis stöd till inköp av barnlitteratur till folk- och skolbibliotek.

Planen beskriver till största delen stadsbibliotekets verksamhet.

Nämnden för teknik, fritid och kultur och Nämnden för barn- och utbildning har behandlat ärendet och 
föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta att godkänna Biblioteksplan 2019-2022.

Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillföra ärendet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande Anette Lingesund ”Biblioteksplan 2019-2022”, 2018-11-16
Protokollsutdrag TFK 2018-11-15/§ 44
Protokollsutdrag BUN 2018-11-19/§ XX 
Tjänsteutlåtande Susanne Edén ”Biblioteksplan 2019-2022”, 2018-10-18
Tjänsteutlåtande Jimmy Olofsson ”Biblioteksplan 2019-2022”, 2018-10-25
Biblioteksplan 2019–2022

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Eva-Lena Granbacka, sbf

Alexander Wahlstedt, sbf
Ulrika Strandberg, sbf

Kommunledningskontoret
Anette Lingesund
Nämndsekreterare/utredare
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2018-11-15

Änr TFK 2018/213.880
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 44 Biblioteksplan 2019-2022

Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Biblioteksplan 2019–2022 godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta en biblioteksplan för sin verksamhet. Planen gäller 
för all biblioteksverksamhet i kommunen. Kungliga biblioteket (KB) har i sin myndighetsinstruktion 
uppdrag att följa hur biblioteksplaner utformas och används. 

Statens kulturråd har som krav att kommuner ska ha en politiskt antagen biblioteksplan för att de ska 
bevilja stöd, exempelvis stöd till inköp av barnlitteratur till folk- och skolbibliotek.

Planen beskriver till största delen stadsbibliotekets verksamhet, utbildningsförvaltningen har bidragit 
med text om skolbiblioteken.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-10-18, Biblioteksplan 2019–2022

Biblioteksplan 2019–2022

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Eva-Lena Granbacka, sbf

Alexander Wahlstedt, sbf
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-11-19

Änr BUN 2018/117.880
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 95 Biblioteksplan 2019–2022

Nämnden för barn- och utbildning föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Biblioteksplan 2019–2022 godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta en biblioteksplan för sin verksamhet. Planen gäller 
för all biblioteksverksamhet i kommunen. Kungliga biblioteket (KB) har i sin myndighetsinstruktion 
uppdrag att följa hur biblioteksplaner utformas och används. 

Statens kulturråd har som krav att kommuner ska ha en politiskt antagen biblioteksplan för att de ska 
bevilja stöd, exempelvis stöd till inköp av barnlitteratur till folk- och skolbibliotek.

Planen beskriver till största delen stadsbibliotekets verksamhet, utbildningsförvaltningen har bidragit 
med text om skolbiblioteken.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-10-18, Jimmy Olofsson
Biblioteksplan 2019–2022, Eva-Lena Granbacka, 2018-10-26

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Eva-Lena Granbacka, sbf

Ulrika Strandberg, uf
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VAXHOLM STAD

                                                                                                              
STADSBIBLIOTEKET

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad   2019 – 2022
 

1. Biblioteksplan – bakgrund och syfte

2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag

3. Biblioteksbehov i framtiden 
   

1. Biblioteksplan – bakgrund och syfte

Bakgrund

Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en analys 
av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov skall 
tillgodoses. Biblioteksplanen skall utöver folkbiblioteksverksamheten innefatta 
biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg och vård.

I ett tillägg till 1997 års bibliotekslag fastställdes 2004 att varje kommun ska upprätta och anta 
en plan för biblioteksverksamheten. 

I bibliotekslagen (2013:801) fastslås bland annat att biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska också främja litteraturens ställning 
och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i 
övrigt. Verksamheten ska finnas tillgänglig för alla. Särskilt prioriterade grupper är personer med 
funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer som har annat modersmål än 
svenska. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt barn och ungdomar för att främja deras 
språkutveckling och stimulera till läsning.

Syfte
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Avsikten med biblioteksplanen är att ge politiker och tjänstemän ett redskap för att kunna ta 
tillvara de biblioteksresurser som finns i kommunen idag och för att skapa beredskap för 
framtidens krav. I skollagen (2010:800) står att elever ska ha tillgång till skolbibliotek och därför 
är också det avsnittet viktigt i planen. Medborgarna ska också ges möjlighet att påverka 
huvudmannen. Planen ska revideras och följas upp vart fjärde år.

2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag

Stadsbiblioteket

Organisation och bemanning

Vaxholms stadsbibliotek är organiserat som en enhet inom stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) 
och styrs politiskt av nämnden för teknik, fritid och kultur (TFK). Biblioteksverksamheten består 
av huvudbiblioteket, centralt beläget på Vaxön. Biblioteket har inga filialer. Personalen består av 
fyra bibliotekarier och två biblioteksassistenter. Antal årsverken är 4,75. 
Biblioteket har drygt 55 000 besök per år, cirka 53 000 utlån per år och mediebeståndet är cirka 
36 000.

Roll i samhället

Folkbiblioteket är en av de få öppna platser i dagens samhälle där människor kan mötas utan 
krav på ärende, utbildning, medlemskap eller pengar. Folkbiblioteksverksamheten vänder sig till 
alla oavsett ålder, etnisk eller social tillhörighet och omfattar även grupper i samhället som på 
grund av ålder, sjukdom eller annat skäl inte själva kan ta sig till biblioteket. 

Vaxholms stadsbibliotek har också en viktig roll i lokalsamhället. Biblioteket ligger centralt och 
är lätt att ta sig till. Stadsbiblioteket har ett tätt samarbete med verksamheter inom 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Biblioteket samarbetar med lokala aktörer 
som exempelvis Vaxholms hembygdsförening, Vaxholms konstförening och Södra Roslagens 
släktforskarförening vid utställningar och program. Biblioteket ingår i Vaxholms kulturråd som 
varje år ordnar Kulturnatt Vaxholm. Vi samarbetar också med kulturansvarig i kommunen.

Verksamhetens delar

Stadsbibliotekets verksamhet omfattar följande områden:
 information och litteraturförmedling 
 barn- och ungdomsverksamhet  
 social biblioteksverksamhet till äldre och funktionsnedsatta
 biblioteket som kulturellt rum 
 det digitala biblioteket 
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Information och litteraturförmedling

Enligt bibliotekslagen § 2 ska biblioteksväsendet främja litteraturens ställning och intresse för 
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Dessutom ska biblioteket verka för att öka 
kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och 
delaktighet i kulturlivet. Digital delaktighet är en angelägenhet för alla i samhället och är ett krav 
för en väl fungerande demokrati. Biblioteket skapar möjligheter för alla att använda digitala 
medier, detta genom att tillhandhålla datorer och ge vägledning till personer som så önskar.

Biblioteket förmedlar information och kunskap i tryckta och digitala medier från egna samlingar 
och i samarbete med andra bibliotek och institutioner, till exempel fjärrlån när den efterfrågade 
boken inte finns i det egna beståndet. Mediebeståndet ska vara aktuellt, brett och mångsidigt 
och hålls uppdaterat genom fortlöpande gallring och översyn.

Folkbiblioteket är en viktig resurs i det numera livslånga lärandet för både folkbildning och 
formell utbildning och fungerar som ett komplement till skolbibliotek och
högskolebibliotek. Biblioteket är både en mötesplats och en arbetsplats för studerande.

Barn och ungdomsverksamhet

Enligt bibliotekslagen § 8 ska biblioteket ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar 
genom att bland annat erbjuda böcker och andra medier anpassade till deras behov och 
förutsättningar för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.

Barn- och ungdomsavdelningen är välbesökt av alla åldrar. Biblioteket används för såväl 
fritidsbehov som skolarbeten. Andelen boklån från barnavdelningen är drygt hälften av den 
totala utlåningen.

Att arbeta läsfrämjande bland barn och ungdom är en huvuduppgift för stadsbiblioteket. 
Biblioteket har en barn- och ungdomsbibliotekarie och en biblioteksassistent som samarbetar 
kring verksamheten. Den riktar sig till alla barn och ungdomar i kommunen, från det nyfödda 
barnet och dess föräldrar till tonåringen, men även till förmedlare och pedagoger som arbetar 
med barn och unga.

Social biblioteksverksamhet – för äldre och funktionsnedsatta

Enligt bibliotekslagens § 4 ska biblioteket ägna särskild uppmärksamhet åt funktionsnedsatta 
genom att bland annat erbjuda litteratur i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.

Den sociala – eller uppsökande - verksamheten som riktar sig till äldre och funktionsnedsatta är 
en värdefull och mycket uppskattad service för dem som inte kan komma till biblioteket själva 
eller har svårt att läsa en vanlig bok. 
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Den sociala biblioteksverksamheten vänder sig till personer med olika typer av 
funktionsnedsättning och erbjuder media anpassad till dessa gruppers behov. En av bibliotekets 
huvuduppgifter är att verka för att dessa låntagare får tillgång till den litteratur de önskar i 
anpassad form. Verksamheten bedrivs inom ramen för en socialbibliotekarietjänst på 30 
timmar.  

Biblioteket som kulturellt rum

Stadsbiblioteket är en öppen mötesplats för kultur, information och utbildning. Biblioteket 
förmedlar kulturupplevelser genom ett brett medieutbud, utställningar, program för barn och 
vuxna samt aktiviteter i samarbete med lokala föreningar till exempel föredrag, släktforskning 
och studiecirklar.

Det digitala biblioteket

Att bibliotek i dag är digitala är en självklarhet. Det handlar om själva mediebeståndet där en 
stor del av beståndet är digitalt. Det finns sedan länge både e-böcker och e-ljudböcker. När 
tekniken går framåt blir det enklare att hantera för låntagarna. Det gör att utlåningen av e-
böcker stadigt går uppåt. Stadsbiblioteket har också digitala filmer att låna. Det digitala 
filmutbudet har gjort det möjligt att erbjuda filmer även för vuxna, där det tidigare bara har 
funnits DVD filmer för barn att låna. 
Det handlar också om en 24/7 tillgänglighet till biblioteket där användarna själva kan söka, 
reservera, låna om och lämna inköpsförslag.

Bibliotekets samarbets- och samverkanspartners

 Vaxholms kulturråd
 Institutioner inom vård och omsorg
 Kommunala verksamheter
 Lokala föreningar som Södra Roslagens släktforskarförening, Vaxholms konstförening, 

Vaxholms hembygdsförening, pensionärsföreningar med flera
 Turistbyrån
 Advokatsamfundet som håller med advokatjour
 Studieförbund
 Regionbibliotek Stockholm
 Folkbiblioteken nordostkommunerna och i länet
 Landets folk- och forskningsbibliotek, Internationella biblioteket, Sveriges depåbibliotek
 MTM, myndigheten för tillgängliga medier

Skolbiblioteken
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Enligt 2 kap. §35-36 skollag ska alla elever ha tillgång till ett skolbibliotek. Skolbiblioteket ska 
användas i elevernas utbildning och utgöra ett stöd i deras lärande och utveckling. 
Skolbiblioteket har en viktig pedagogisk uppgift att fylla, både när det gäller den språkliga 
förmågan och den digitala kompetensen. Samtliga kommunala grundskolor i Vaxholms stad har 
ett skolbibliotek. Utformningen av skolbiblioteken ser olika ut eftersom det är rektor som avgör 
vilket medieanslag, vilka lokaler och vilken personal som ska vara kopplad till biblioteket. 
Bemanning, öppettider och vad som erbjuds varierar således.  

Två av skolbiblioteken håller på att datorisera bestånden.  Utbildningsförvaltningen sökte 2017 
och 2018 statsbidrag för personalförstärkning av skolbiblioteken. Två av våra skolbibliotek har 
med anledning av detta kunnat öka bemanningen i skolbiblioteken för att ytterligare kunna 
stödja eleverna i deras språkliga förmåga. 

3. Biblioteksbehov i framtiden

Stadsbiblioteket

Biblioteket är idag en viktig offentlig mötesplats som fyller många funktioner och så kommer det 
även vara i morgondagens samhälle. Besökarna på biblioteket är i alla åldrar och kommer av 
olika anledningar; man vill låna böcker, läsa tidningar, använda datorer, kopiatorer och scanner. 
Användarna söker information, studerar, jobbar, släktforskar, besöker evenemang och umgås. 
Det är också ett digitalt rum där det är enkelt att själv uträtta sina ärenden.

Framöver kommer verksamheten än mer präglas av nya medier och nya sätt att distribuera 
information. Vi kommer se en ökad andel av lån via e-böcker och digitala filmer, det sker utan 
fysiskt besök på biblioteket. Arbetssätt förändras och ut- och återlämningsautomater ger mer 
tid för kvalitativt arbete som exempelvis urvalsarbete av medier, förberedelser inför klassbesök, 
visa digitala resurser, förbereda evenemang eller program. Tekniken ger också möjlighet till så 
kallade pop up-aktiviteter där biblioteket kan verka utanför bibliotekslokalen. Samtidigt är det 
personliga mötet och den sociala samvaron viktig och biblioteket ska vara en plats som kan 
erbjuda det.

Bibliotekets roll för utbildning, fortbildning och det livslånga lärandet kan inte nog betonas. 
Stadsbiblioteket kommer fortsättningsvis vara en spindel i nätet för att tillgodose behovet av 
litteratur och information för den som studerar. Biblioteket ska vara också en fysisk plats där 
man i lugn och ro kan sitta och studera och arbeta.

Samverkan med olika förvaltningar i kommunen, föreningar och andra ger också fler möjligheter 
till aktiviteter, utställningar och program.

Biblioteket ska vara en plats för fri åsiktsbildning och verka för det demokratiska samhällets 
utveckling. Det innebär i Vaxholm att biblioteket ska erbjuda en mångsidighet både i 
medieutbudet och i programutbudet. 
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Vi har en viktig besöks- och turistnäring som även märks på biblioteket. Man förväntar sig 
nätverk, laddningsmöjligheter och datorer. Man söker information och tittar gärna på de 
utställningar som finns på biblioteket.

De svenska folkbiblioteken har legat långt framme i den digitala utvecklingen. Att kunna 
använda det digitala biblioteket är inte längre en framtid utan väletablerat sedan många år. 
Istället blir det mer frågor kring användandet av digitala verktyg när kommuner, myndigheter 
och företag allt mer övergår till e-tjänster. Till biblioteket kommer många teknikovana som 
behöver hjälp för att kunna använda datorer, Internet och e-tjänster. Effekterna av det digitala 
utanförskapet märks tydligt på biblioteket. 

I nuvarande lokaler kan den digitala servicen fortsätta att utvecklas. Det finns möjligheter att 
fortsätta med klassbesök och arrangemang som författarbesök och föreläsningar. Av 
nödvändighet behöver det vara småskaligt och enkelt. Läget är mycket bra och det är lätt för 
besökarna att ta sig till biblioteket. Lokalerna uppfyller inte de tillgänglighetskrav som finns, det 
är svårt för alla att använda dem.

I det pågående arbetet med en nationell biblioteksstrategi, som görs på uppdrag av regeringen, 
återkommer några nyckelord, Demokrati, Tillgänglighet, Utbildning och Digitalisering. Strategin 
kommer med all säkerhet att ge avtryck på landets alla bibliotek, även i Vaxholm.

Kommunens mål för 2019 
Kommunen har tre målområden Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. Inom dessa målområden 
bestäms de olika nämndernas mål. Målområdena och nämndsmålen bestäms och följs upp av 
KF årligen. Nämnden för teknik, fritid och kultur har följande mål för år 2019 som berör 
biblioteksverksamheten: I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter. Målet 
kan komma att omformuleras för åren 2020-22.

Utveckling och uppföljning av bibliotekets egna verksamhetsmål
I bibliotekets verksamhetsplan bestäms bibliotekets egna verksamhetsmål årligen, utifrån 
kommunens målområden och ansvarig nämnds mål, och de följs upp i bibliotekets egen 
verksamhetsberättelse.

Skolbiblioteken

I skollagen, som började tillämpas den 1 juli 2011, står det att alla elever i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, samskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha 
tillgång till skolbibliotek. Bestämmelsen gäller även fristående skolor. Skolbiblioteken spelar en 
viktig roll för att stimulera intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose behov av 
material för utbildning. I skollagen finns ingen definition av begreppet skolbibliotek, men i 
förarbetena till lagen förklaras att man vanligtvis brukar avse ”en gemensam ordnad resurs av 
medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans 
pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja lärande”. Det är huvudmannen som ansvarar 
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för att utbildningen anordnas så att eleverna har tillgång till skolbibliotek. 

Skolbibliotekets funktion och skolbibliotekariens roll förändras när skolan, medierna och 
samhället utvecklas i en digital riktning. Utbildningsförvaltningen i Vaxholm har utarbetat en 
digital agenda vars vision lyder; Under ledorden ”Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av 
engagemang, kreativitet och variation” är digital kompetens en självklar och integrerad del i 
barnets och elevens utveckling och lärande, i personalens dagliga arbete och verksamheternas 
pedagogiska utvecklingsprocess.

Utbildningsförvaltningen strävar efter att som komplement till litteratur- och 
informationsförmedling ta tillvara de digitala verktygens möjligheter och erbjuder en 
stimulerande, digital lärmiljö för barn och elever med tidsenliga verktyg för undervisning och 
kommunikation. Skolbibliotekets funktion och skolbibliotekets roll är en viktig aspekt i denna 
strävan. 

Ansvarsfördelning, samarbete och samverkan mellan stads- och skolbibliotek

För att de olika biblioteksformerna ska kunna samverka på bästa sätt är det viktigt att klargöra 
deras skilda uppgifter och ansvarsfördelning dem emellan. 

 Stadsbiblioteket är till för alla och dess uppgift är att stödja det fria kunskapssökandet 
och stimulera till fri läsning, det som sker utanför skolans ram. 

 Skolbiblioteken ska fungera som elevernas primära källa för att tillgodose behov av 
material och informationssökning för utbildningen samt stimulera intresse och läslust.

 Stadsbibliotekets roll är att komplettera skolbiblioteken med medier och information 
samt att ge stöd i arbetet med att främja elevernas läslust och informationskompetens. 

 Stadsbibliotekets och skolbibliotekens samverkan sker genom löpande kontakt och 
utbyte mellan stadsbibliotekets barn- och ungdomsbibliotekarie och ansvariga för 
skolbiblioteken.

 Stadsbiblioteket sköter, i samråd med skolbiblioteken, ansökan till Kulturrådet om 
Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek. Stadsbiblioteket sköter också om fördelningen av 
statsbidraget till skolorna. 

Källor

Bibliotekslag (2013:801)

Biblioteksplan för Vaxholms stad 2014-2018

Biblioteksplan 2.1, utg av Kungliga biblioteket (rev 2017)

Den femte statsmakten : bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och 
digitalisering / redaktörer: Erik Fichtelius, Eva Enarson, Krister Hansson, Jesper Klein och 
Christina Persson, Sekretariatet för en nationell biblioteksstrategi (2017)
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IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest (1994)

Skollag (2010:800)

Verksamhetsplan för Vaxholms stadsbibliotek 2018
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Tjänsteutlåtande
2018-10-19

Änr TFK 2018/213.880
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Biblioteksplan 2019–2022

Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Biblioteksplan 2019–2022 godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta en biblioteksplan för sin verksamhet. Planen gäller 
för all biblioteksverksamhet i kommunen. Kungliga biblioteket (KB) har i sin myndighetsinstruktion 
uppdrag att följa hur biblioteksplaner utformas och används. 

Statens kulturråd har som krav att kommuner ska ha en politiskt antagen biblioteksplan för att de ska 
bevilja stöd, exempelvis stöd till inköp av barnlitteratur till folk- och skolbibliotek.

Planen beskriver till största delen stadsbibliotekets verksamhet, utbildningsförvaltningen har bidragit 
med text om skolbiblioteken.

Måluppfyllelse
Syftet med biblioteksplanen är att ge politiker och tjänstemän ett redskap för att tillvarata de 
biblioteksresurser som finns i kommunen och att skapa beredskap för framtidens krav. Planen ska 
revideras vart fjärde år. Biblioteksplanen medverkar till att mål kring kvalitet och livsmiljö nås.

Finansiering
Ingen särskild finansiering krävs utan finansieringen av verksamheten sker inom ram.

Förslagets konsekvenser
Inga ytterligare konsekvenser kan ses.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2018-10-18, Biblioteksplan 2019–2022

Biblioteksplan 2019–2022

Stadsbyggnadsförvaltningen
Susanne Edén
Stadsbyggnadschef

45



Tjänsteutlåtande
2018-10-19

Änr TFK 2018/213.880
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Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Eva-Lena Granbacka, sbf

Alexander Wahlstedt, sbf
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Tjänsteutlåtande
2018-10-25

Änr BUN 2018/117.880
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Biblioteksplan 2019–2022

Nämnden för barn- och utbildning föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Biblioteksplan 2019–2022 godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta en biblioteksplan för sin verksamhet. Planen gäller 
för all biblioteksverksamhet i kommunen. Kungliga biblioteket (KB) har i sin myndighetsinstruktion 
uppdrag att följa hur biblioteksplaner utformas och används. 

Statens kulturråd har som krav att kommuner ska ha en politiskt antagen biblioteksplan för att de ska 
bevilja stöd, exempelvis stöd till inköp av barnlitteratur till folk- och skolbibliotek.

Planen beskriver till största delen stadsbibliotekets verksamhet, utbildningsförvaltningen har bidragit 
med text om skolbiblioteken.

Måluppfyllelse
Syftet med biblioteksplanen är att ge politiker och tjänstemän ett redskap för att tillvarata de 
biblioteksresurser som finns i kommunen och att skapa beredskap för framtidens krav. Planen ska 
revideras vart fjärde år. Biblioteksplanen medverkar till att mål kring kvalitet och livsmiljö nås.

Finansiering
Ingen särskild finansiering krävs utan finansieringen av verksamheten sker inom ram.

Förslagets konsekvenser
Inga ytterligare konsekvenser kan ses.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2018-10-18, Jimmy Olofsson
Biblioteksplan 2019–2022, Eva-Lena Granbacka, 2018-10-26

Utbildningsförvaltningen
Jimmy Olofsson
Nämndsekreterare
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Tjänsteutlåtande
2018-10-25
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Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Eva-Lena Granbacka, sbf

Ulrika Strandberg, uf
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-11-29

Änr KS 2018/79.049
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 128 Stadens finansiella verksamhet 2018-10-31

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Information noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till 
kommunfullmäktige avseende stadens finansverksamhet. 

Informationen nedan avser situationen per 2018-10-31.

1. Aktuell likviditetssituation

Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv uppgå till minst 1/12 och maximalt 3/12 av stadens 
budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionsskuld och förändring av 
semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet 60 – 180 mnkr. 

På kontot fanns per 2018-10-31 ett belopp på 115,6 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0 
mnkr; den totala reserven uppgick således till 140,6 mnkr.

Vi håller oss därmed inom ramen för likviditetsreserven. 

2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter

Vaxholms stad har inga placeringar. Placering av likvida medel får endast ske på konto i svensk bank.

3. Utlåning till bolag

Staden har en långfristig lånefordran på 12,9 mnkr mot det helägda bolaget Vaxholm Smeden AB. 
Amortering sker med 0,5 mnkr per år. Motsvarande fordran på det helägda bolaget Fastighetsbolaget 
Vasavägen 13 AB är 0,7 mnkr. 

4. Skuldportföljens volym och motparter

Staden har långfristiga lån på 450,5 mnkr per 2018-10-31. De är till 100 % upptagna vid Kommuninvest. 

Av lånen löper 22 % till fast ränta, 78 % till rörlig ränta. 

Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 62% till fast ränta, 38% till rörlig ränta. 

5. Skuldportföljens kapitalbindning

Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkrar sig om kredit och dess villkor, dvs. låntagaren vet att 
denne har krediten under en bestämd löptid. 

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per 2018-10-31 är 
2,05 år.

6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta

Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta. 

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2018-10-31 är 1,67 år.
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Protokoll
2018-11-29

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Snitträntan uppgår per detta datum till 1,8 %.

7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter

Staden använder ränteswappar för att säkra räntenivån. En ränteswap är ett avtal om att byta en 
räntebetalning från rörlig till fast ränta eller om-vänt.

Vaxholms stad har 180,0 mnkr i ränteswappar per 2018-10-31, samtliga med Nordea som motpart. 

8. Leasing

Staden har idag leasingavtal (operationell leasing) enligt följande:

Avgifter på avtal inom ett år    3 069 tkr

Avgifter på avtal 1 – 5 år    2 529 tkr

9. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart

Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag där staden har en ägarandel. Staden 
har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare.

Låntagare Belopp Kreditgivare

Vaxholmsvatten AB 101,0 mnkr Nordea 
Roslagsvatten AB 2,0 mnkr Nordea
Totalt 103,0 mnkr

10. Pensioner

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi.

Framåtblick

Den relativt svaga internationella utvecklingen innebär att räntorna blir fortsatt låga. SKL räknar med att 
de längre räntorna stiger framöver, men att utvecklingen går långsamt. SKL:s prognos bygger på att en 
första höjning av den svenska styrräntan beräknas ske i december 2018. Därefter höjs styrräntan stegvis.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-11-14/§ 59
Tjänsteutlåtande, Stadens finansiella verksamhet 2018-10-31, 2018-10-31

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-11-14

Änr KS 2018/79.049
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 59 Stadens finansiella verksamhet 2018-10-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Information noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till 
kommunfullmäktige avseende stadens finansverksamhet. 

Informationen nedan avser situationen per 2018-10-31.

1. Aktuell likviditetssituation

Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv uppgå till minst 1/12 och maximalt 3/12 av stadens 
budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionsskuld och förändring av 
semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet 60 – 180 mnkr. 

På kontot fanns per 2018-10-31 ett belopp på 115,6 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0 
mnkr; den totala reserven uppgick således till 140,6 mnkr.

Vi håller oss därmed inom ramen för likviditetsreserven. 

2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter

Vaxholms stad har inga placeringar. Placering av likvida medel får endast ske på konto i svensk bank.

3. Utlåning till bolag

Staden har en långfristig lånefordran på 12,9 mnkr mot det helägda bolaget Vaxholm Smeden AB. 
Amortering sker med 0,5 mnkr per år. Motsvarande fordran på det helägda bolaget Fastighetsbolaget 
Vasavägen 13 AB är 0,7 mnkr. 

4. Skuldportföljens volym och motparter

Staden har långfristiga lån på 450,5 mnkr per 2018-10-31. De är till 100 % upptagna vid Kommuninvest. 

Av lånen löper 22 % till fast ränta, 78 % till rörlig ränta. 

Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 62% till fast ränta, 38% till rörlig ränta. 

5. Skuldportföljens kapitalbindning

Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkrar sig om kredit och dess villkor, dvs. låntagaren vet att 
denne har krediten under en bestämd löptid. 

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per 2018-10-31 är 
2,05 år.

6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta

Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta. 

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2018-10-31 är 1,67 år.
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Protokoll
2018-11-14

2 av 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Snitträntan uppgår per detta datum till 1,8 %.

7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter

Staden använder ränteswappar för att säkra räntenivån. En ränteswap är ett avtal om att byta en 
räntebetalning från rörlig till fast ränta eller om-vänt.

Vaxholms stad har 180,0 mnkr i ränteswappar per 2018-10-31, samtliga med Nordea som motpart. 

8. Leasing

Staden har idag leasingavtal (operationell leasing) enligt följande:

Avgifter på avtal inom ett år    3 069 tkr

Avgifter på avtal 1 – 5 år    2 529 tkr

9. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart

Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag där staden har en ägarandel. Staden 
har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare.

Låntagare Belopp Kreditgivare

Vaxholmsvatten AB 101,0 mnkr Nordea 
Roslagsvatten AB 2,0 mnkr Nordea
Totalt 103,0 mnkr

10. Pensioner

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi.

Framåtblick

Den relativt svaga internationella utvecklingen innebär att räntorna blir fortsatt låga. SKL räknar med att 
de längre räntorna stiger framöver, men att utvecklingen går långsamt. SKL:s prognos bygger på att en 
första höjning av den svenska styrräntan beräknas ske i december 2018. Därefter höjs styrräntan stegvis.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Stadens finansiella verksamhet 2018-10-31, 2018-10-31

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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Tjänsteutlåtande
2018-10-31

Änr KS 2018/79.049
1 av 3

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Stadens finansiella verksamhet 2018-10-31

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Information noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till 
kommunfullmäktige avseende stadens finansverksamhet. 

Informationen nedan avser situationen per 2018-10-31.

1. Aktuell likviditetssituation

Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv uppgå till minst 1/12 och maximalt 3/12 av stadens 
budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionsskuld och förändring av 
semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet 60 – 180 mnkr. 

På kontot fanns per 2018-10-31 ett belopp på 115,6 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0 
mnkr; den totala reserven uppgick således till 140,6 mnkr.

Vi håller oss därmed inom ramen för likviditetsreserven. 

2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter

Vaxholms stad har inga placeringar. Placering av likvida medel får endast ske på konto i svensk bank.

3. Utlåning till bolag

Staden har en långfristig lånefordran på 12,9 mnkr mot det helägda bolaget Vaxholm Smeden AB. 
Amortering sker med 0,5 mnkr per år. Motsvarande fordran på det helägda bolaget Fastighetsbolaget 
Vasavägen 13 AB är 0,7 mnkr. 

4. Skuldportföljens volym och motparter

Staden har långfristiga lån på 450,5 mnkr per 2018-10-31. De är till 100 % upptagna vid Kommuninvest. 

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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Tjänsteutlåtande
2018-10-31

Änr KS 2018/79.049
2 av 3

Av lånen löper 22 % till fast ränta, 78 % till rörlig ränta. 

Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 62% till fast ränta, 38% till rörlig ränta. 

5. Skuldportföljens kapitalbindning

Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkrar sig om kredit och dess villkor, dvs. låntagaren vet att 
denne har krediten under en bestämd löptid. 

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per 2018-10-31 är 
2,05 år.

6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta

Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta. 

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2018-10-31 är 1,67 år.

Snitträntan uppgår per detta datum till 1,8 %.

7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter

Staden använder ränteswappar för att säkra räntenivån. En ränteswap är ett avtal om att byta en 
räntebetalning från rörlig till fast ränta eller om-vänt.

Vaxholms stad har 180,0 mnkr i ränteswappar per 2018-10-31, samtliga med Nordea som motpart. 

8. Leasing

Staden har idag leasingavtal (operationell leasing) enligt följande:

Avgifter på avtal inom ett år    3 069 tkr

Avgifter på avtal 1 – 5 år    2 529 tkr

9. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart

Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag där staden har en ägarandel. Staden 
har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare.

Låntagare Belopp Kreditgivare

Vaxholmsvatten AB 101,0 mnkr Nordea 
Roslagsvatten AB 2,0 mnkr Nordea
Totalt 103,0 mnkr

10. Pensioner

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi.

Framåtblick
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Tjänsteutlåtande
2018-10-31

Änr KS 2018/79.049
3 av 3

Den relativt svaga internationella utvecklingen innebär att räntorna blir fortsatt låga. SKL räknar med att 
de längre räntorna stiger framöver, men att utvecklingen går långsamt. SKL:s prognos bygger på att en 
första höjning av den svenska styrräntan beräknas ske i december 2018. Därefter höjs styrräntan stegvis.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Stadens finansiella verksamhet 2018-10-31, 2018-10-31.

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Koray Kahruman KLK.
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-11-29

Änr KS 2018/37.042
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 129 Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2018

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om ekonomiskt utfall per oktober månad 2018 samt helårsprognos.

Ansvar3 Utfall 
jan-okt 2018

Budget 
jan-okt 2018

Budgetavv 
jan-okt 2018

Årsprognos 
2018

Årsbudget 
2018 Avvikelse

115 KS-Kommunledning -58 817 -56 239 -2 577 -72 033 -67 533 -4 500
217 Socialnämnd -135 826 -140 933 5 107 -164 683 -169 183 4 500
315 Barn och utbildningsnämnd -277 382 -286 383 9 000 -335 990 -343 490 7 500
411 Stadsbyggnad -4 440 -4 199 -241 -5 048 -5 048 0
514 Teknik, Fritid -38 578 -38 486 -92 -46 847 -46 847 0
Delsumma verksamheter -515 043 -526 239 11 196 -624 602 -632 101 7 500
112 KS Finans 543 271 540 479 2 792 649 575 648 575 1 000
Total 28 229 14 240 13 988 24 973 16 474 8 500

Utfallet fram till och med oktober månad visar ett resultat på 28,2 mnkr vilket överstiger budgeten med 
14,0 mnkr. 

Kommentar till nämndernas avvikelser

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen visar ett underskott på -2,6 mnkr. Underskottet både i utfallet och i prognosen beror 
på ej budgeterade advokatkostnader för en tvist som pågår med en byggentreprenör. 

Socialnämnden

Socialnämnden visar ett överskott på 5,1 mnkr fram till oktober månad och prognosavvikelsen på 
helåret är ett överskott på 4,5 mnkr. Nämnden redovisar ett underskott inom äldreomsorgen med 
anledning av flera hemtjänsttimmar samt flera och dyrare placeringar inom särskilt boende jämfört med 
budget. Underskottet inom äldreomsorgen vägs däremot upp av lägre volymer och kostnader inom 
individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderomsorgen. 

Barn- och utbildningsnämnden

Det positiva resultatet och prognosen består likt tidigare rapporter till större del av volymöverskott inom 
förskolan samt ett överskott inom egen regin. Prognosen har reviderats upp jämfört med 
delårsbokslutet. Vi ser ökade kostnader inom gymnasieverksamheten men fortsatt låga volymer inom 
förskolan samt överskott inom barn och elevstöd samt egen regin framförallt på enheter med större 
elevunderlag som Kronängsskolan. 

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott med anledning av lägre intäkter än beräknat samt 
högre kostnader för införandet av ett nytt IT-bygglovssystem. Nämnden prognostiserar en budget i 
balans och strävar efter att nå målet till årsskiftet.
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Protokoll
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur räknar med en budget i balans vid årets slut. Nämnden har både 
positiva och negativa avvikelser inom sina verksamhetsområden men på övergripande nivå beräknar 
man att hålla budgeten.

Finansförvaltningen

Prognosen för finansförvaltningen ligger oförändrad på 1,0 mnkr jämfört med föregående prognos. 
Staden har haft högre finansiella intäkter samt lägre räntekostnader än beräknat. Ränteökningarna har 
varit svagare jämfört med dem ursprungliga prognoserna vid budgetframtagandet. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-11-14/§ 61
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2018, 2018-11-13.

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-11-14

Änr KS 2018/37.042
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 61 Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om ekonomiskt utfall per oktober månad 2018 samt helårsprognos.

Ansvar3 Utfall 
jan-okt 2018

Budget 
jan-okt 2018

Budgetavv 
jan-okt 2018

Årsprognos 
2018

Årsbudget 
2018 Avvikelse

115 KS-Kommunledning -58 817 -56 239 -2 577 -72 033 -67 533 -4 500
217 Socialnämnd -135 826 -140 933 5 107 -164 683 -169 183 4 500
315 Barn och utbildningsnämnd -277 382 -286 383 9 000 -335 990 -343 490 7 500
411 Stadsbyggnad -4 440 -4 199 -241 -5 048 -5 048 0
514 Teknik, Fritid -38 578 -38 486 -92 -46 847 -46 847 0
Delsumma verksamheter -515 043 -526 239 11 196 -624 602 -632 101 7 500
112 KS Finans 543 271 540 479 2 792 649 575 648 575 1 000
Total 28 229 14 240 13 988 24 973 16 474 8 500

Utfallet fram till och med oktober månad visar ett resultat på 28,2 mnkr vilket överstiger budgeten med 
14,0 mnkr. 

Kommentar till nämndernas avvikelser

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen visar ett underskott på -2,6 mnkr. Underskottet både i utfallet och i prognosen beror 
på ej budgeterade advokatkostnader för en tvist som pågår med en byggentreprenör. 

Socialnämnden

Socialnämnden visar ett överskott på 5,1 mnkr fram till oktober månad och prognosavvikelsen på 
helåret är ett överskott på 4,5 mnkr. Nämnden redovisar ett underskott inom äldreomsorgen med 
anledning av flera hemtjänsttimmar samt flera och dyrare placeringar inom särskilt boende jämfört med 
budget. Underskottet inom äldreomsorgen vägs däremot upp av lägre volymer och kostnader inom 
individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderomsorgen. 

Barn- och utbildningsnämnden

Det positiva resultatet och prognosen består likt tidigare rapporter till större del av volymöverskott inom 
förskolan samt ett överskott inom egen regin. Prognosen har reviderats upp jämfört med 
delårsbokslutet. Vi ser ökade kostnader inom gymnasieverksamheten men fortsatt låga volymer inom 
förskolan samt överskott inom barn och elevstöd samt egen regin framförallt på enheter med större 
elevunderlag som Kronängsskolan. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott med anledning av lägre intäkter än beräknat samt 
högre kostnader för införandet av ett nytt IT-bygglovssystem. Nämnden prognostiserar en budget i 
balans och strävar efter att nå målet till årsskiftet.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur räknar med en budget i balans vid årets slut. Nämnden har både 
positiva och negativa avvikelser inom sina verksamhetsområden men på övergripande nivå beräknar 
man att hålla budgeten.

Finansförvaltningen

Prognosen för finansförvaltningen ligger oförändrad på 1,0 mnkr jämfört med föregående prognos. 
Staden har haft högre finansiella intäkter samt lägre räntekostnader än beräknat. Ränteökningarna har 
varit svagare jämfört med dem ursprungliga prognoserna vid budgetframtagandet. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2018, 2018-11-13.

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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Tjänsteutlåtande
2018-11-13

Änr KS 2018/37.042
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om ekonomiskt utfall per oktober månad 2018 samt helårsprognos.

Ansvar3 Utfall 
jan-okt 2018

Budget 
jan-okt 2018

Budgetavv 
jan-okt 2018

Årsprognos 
2018

Årsbudget 
2018 Avvikelse

115 KS-Kommunledning -58 817 -56 239 -2 577 -72 033 -67 533 -4 500
217 Socialnämnd -135 826 -140 933 5 107 -164 683 -169 183 4 500
315 Barn och utbildningsnämnd -277 382 -286 383 9 000 -335 990 -343 490 7 500
411 Stadsbyggnad -4 440 -4 199 -241 -5 048 -5 048 0
514 Teknik, Fritid -38 578 -38 486 -92 -46 847 -46 847 0
Delsumma verksamheter -515 043 -526 239 11 196 -624 602 -632 101 7 500
112 KS Finans 543 271 540 479 2 792 649 575 648 575 1 000
Total 28 229 14 240 13 988 24 973 16 474 8 500

Utfallet fram till och med oktober månad visar ett resultat på 28,2 mnkr vilket överstiger budgeten med 
14,0 mnkr. Helårsprognosen på 25,0 mnkr motsvarar ett resultat på 3,8%.

Kommentar till nämndernas avvikelser

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen visar ett underskott på -2,6 mnkr. Underskottet både i utfallet och i prognosen beror 
på ej budgeterade advokatkostnader för en tvist som pågår med en byggentreprenör. 

Socialnämnden

Socialnämnden visar ett överskott på 5,1 mnkr fram till oktober månad och prognosavvikelsen på 
helåret är ett överskott på 4,5 mnkr. Nämnden redovisar ett underskott inom äldreomsorgen med 

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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anledning av flera hemtjänsttimmar samt flera och dyrare placeringar inom särskilt boende jämfört med 
budget. Underskottet inom äldreomsorgen vägs däremot upp av lägre volymer och kostnader inom 
individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderomsorgen. 

Barn- och utbildningsnämnden

Det positiva resultatet och prognosen består likt tidigare rapporter till större del av volymöverskott inom 
förskolan samt ett överskott inom egen regin. Prognosen har reviderats upp jämfört med 
delårsbokslutet. Vi ser ökade kostnader inom gymnasieverksamheten men fortsatt låga volymer inom 
förskolan samt överskott inom barn och elevstöd samt egen regin framförallt på enheter med större 
elevunderlag som Kronängsskolan. 

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott med anledning av lägre intäkter än beräknat samt 
högre kostnader för införandet av ett nytt IT-bygglovssystem. Nämnden prognostiserar en budget i 
balans och strävar efter att nå målet till årsskiftet.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur räknar med en budget i balans vid årets slut. Nämnden har både 
positiva och negativa avvikelser inom sina verksamhetsområden men på övergripande nivå beräknar 
man att hålla budgeten.

Finansförvaltningen

Prognosen för finansförvaltningen ligger oförändrad på 1,0 mnkr jämfört med föregående prognos. 
Staden har haft högre finansiella intäkter samt lägre räntekostnader än beräknat. Ränteökningarna har 
varit svagare jämfört med dem ursprungliga prognoserna vid budgetframtagandet. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2018, 2018-11-13.

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 130 Mål och budget 2019-2021 – återremitterat ärende

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Driftbudget 2019-2021 fastställs.

2. Investeringsbudget 2019-2021 fastställs.

3. Finansbudget för 2019-2021 fastställs.

4. Mål och nyckeltal för kommunen övergripande och samtliga nämnder fastställs.

5. Kommunens internränta fastställs till 2,5% år 2019.

6. Skolpengen/förskolepengen fastställs enligt aktbilaga 1.

7. Kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter fastställs enligt aktbilaga 2.

8. Övriga taxor och avgifter fastställs enligt aktbilaga 3.

9. Budget till förtroenderevisionen fastställs med 780 tkr för 2019 enligt aktbilaga 4.

10. Fastställs att staden får nyttja checkräkningskredit med 25 mnkr under 2019.

11. Fastställs att staden får nyupplåna 107 mnkr under 2019.

12. Fastställs att staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller 2019.

13. Fastställs att upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid uppförande eller förvärv av 
bostadsfastigheter i kommunal regi. 

14. Kommunstyrelsen medges rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen om 
särskilda skäl föreligger. 

15. 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

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 november 2018/§ 69 återremitterades ärendet till 
kommunstyrelsen med motiveringen ”att det på grund av det osäkra politiska läget behövs mer tid för 
partierna att presentera egna budgetförslag som kan reflektera den nya sammansättningen i 
kommunfullmäktige”.

Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2019-2021 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 
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

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 samt genomföra en riskanalys.

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
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande beslutsförslag.

Jan-Olof Schill (S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till budget.

Carl-Magnus Broström (WP) yrkar bifall till waxholmspartiets förslag till budget.

Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger.

Ordföranden ställer proposition på de tre yrkandena var för sig och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag KF 2018-11-12/§ 69
Protokollsutdrag KS 2018-10-25/§ 115
Protokollsutdrag AU 2018-10-10/§ 51
Mål och budget 2019-2021
Bilaga 1 – skolpeng, förskolepeng
Bilaga 2 – Interna taxor och avgifter
Bilaga 3 – Externa taxor och avgifter
Bilaga 4 – Revisorernas budgetäskande för 2019
Yttrande mål och budget 2019-2021, KS med bilagor
Yttrande mål och budget 2019-2021, BUN med bilagor
Yttrande mål och budget 2019-2021, SN med bilagor
Yttrande mål och budget 2019-2021, TFK med bilagor
Yttrande mål och budget 2019-2021, SBN med bilagor

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk

För kännedom: Vaxholms stads ledningsgrupp
Vaxholmsvatten
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Inledning 

Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2019-2021 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 samt genomföra en riskanalys. 

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. 
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Så styrs Vaxholms stad 

Politisk styrning och organisation 

Allmänna val hölls september 2018 med en ny mandatperiod för åren 2019–2022. 
Kommunfullmäktige tillträder 15 oktober 2018 enligt nya mandatfördelningen. 
Kommunfullmäktige 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. Vaxholms stad har därutöver nämnder med 
olika ansvarsområden samt inflytande över flera bolag och förbund. Vaxholms stads 
medarbetare är samlade i en förvaltningsorganisation, vilken har i uppgift att stödja de 
nämnder de är kopplade till samt att utföra det uppdrag som nämnden, lagar och 
bestämmelser har fastslagit. Kommunstyrelsen har till sitt förfogande 
kommunledningskontoret.  

Politisk organisation 

 

 

Kommun-
fullmäktige

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
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Tjänstemannaorganisation 

 

 

Styr-och ledningsmodell 
Vaxholms stads styrmodell tydliggör en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för styrning 
och ledning av kommunen som syftar till att säkerställa kvaliteten i verksamheternas grunduppdrag och 
att de politiska viljeinriktningarna får genomslag i verksamheterna.  

Det finns både en statlig och en kommunal styrning av kommunen. Den statliga styrningen omfattas av 
lagar och förordningar. Den kommunala styrningen utgår bland annat från kommunens organisation av 
politiker och tjänstepersoner, fördelning av ansvar och befogenheter samt former för planering och 
uppföljning.  

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

Kommunchef

Utbildningsförvaltning Socialförvaltning Stadsbyggnadsförvaltning

Kommunlednings-
kontor

Ekonomi och upphandling

IT och service

Kansli

Kommunikation

Hållbarhetsenheten

Näringsliv- och turism

Säkerhet

HR
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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. 

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 årshjul, volymfördelning och finanspolicy. 
Beslutad budget och resultatet följs upp och redovisas genom månadsrapporter, tertialrapporter samt 
helårsbokslut. Barn- och utbildningsnämndens samt socialnämndens budget är i stora delar 
volymbaserad. Övriga nämnders budget är anslagsfinansierad. 

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

 

Bild: Mål- och resultatstyrning i Vaxholms stad 

Kvalitetssäkring av grunduppdraget 
Mål- och resultatstyrning är inte tillräckligt för att följa upp kvaliteten i kommunens tjänster. Utifrån 
framför allt statlig styrning inom socialtjänsten och utbildningsverksamhet finns krav på ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete1 som omfattar arbetssätt och metoder för att följa upp, säkra och 
utveckla kvalitet utifrån hela uppdraget.  

Kvalitetssäkring av grunduppdraget säkrar kvaliteten av utförda tjänster och ger 
förutsättningar för en kontinuerlig utveckling och förbättring av verksamheten. 
Kvalitetssäkringen kan bestå av flera olika metoder och vara både kvantitativa och kvalitativa. 
Exempel på metoder för kvalitetssäkring är nämndens utökade lista av nyckeltal som följer upp 
verksamheten, internkontroll och processorientering. Att använda processorientering som 
metod 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. Uppföljningarna och utvärderingar ligger sedan till grund för gemensamt lärande 
och kontinuerligt förbättringsarbete men också för att prioritera enhetens mål inför 
kommande tidsperiod. Kvalitetssäkring uppnås också genom att processorientering ger 
möjlighet att skapa en gemensam förståelse och samsyn kring uppdraget.  

                                                           

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

75



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 5302-9435 

 

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

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

Upphandlingsplan 
Nämnderna ska också i samband med mål- och budget anta en upphandlingsplan för åren 
2019-2021. 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 

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

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

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

 Budgetavvikelse 

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

Så här visas måluppfyllelsen för indikatorerna 

 Målvärdet är uppfyllt 

och… 

Resultatet är externt jämförbart 

 Målvärdet är på väg att uppfyllas 

Resultatet är minst 85 procent av målnivån 

eller… 

Resultatet är uppfyllt men är inte externt jämförbart 

 Målvärdet är inte uppfyllt 

Resultatet är lägre än 85 procent av målnivån 
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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. 

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. 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 målområden.  

 

Det bör i dessa sammanhang nämnas att god ekonomisk hushållning anses motsvara ett 

resultatöverskott om 2%. 

 

50%

25%

25%
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Politisk inriktning och prioriteringar 

Allmänna val hölls september 2018 med en ny mandatperiod för åren 2019-2022. 
Kommunfullmäktige tillträder 15 oktober 2018 enligt nya mandatfördelningen. 
Mandatfördelningen i fullmäktige blev följande: 

Mandatfördelning - kommun Vaxholm  

Förk. Parti 
Antal 
2018 

  

M Moderaterna 7   

C Centerpartiet 4   

L Liberalerna  2   

KD Kristdemokraterna 1   

S Socialdemokraterna 4   

V Vänsterpartiet 2   

MP Miljöpartiet de gröna 1   

SD Sverigedemokraterna 2   

WAX Waxholmspartiet 8   

 Totalt 31   

Ärendet mål och budget utformas och arbetas fram under hela året, med start med 
föregående årsredovisning utifrån utfall och framåtblick.  Under våren genomfördes därefter 
strategidagar med styrelse och nämnder, i juni fastställdes ingångsvärden i budgeten i stadens 
ramärende. Dessa ligger sedan till underlag för nämndernas yttranden till mål och budget som 
behandlades i respektive nämnd i andra halvan av september. Förslag till mål och budget 
presenteras till kommunstyrelsens arbetsutskott i början av oktober. Den sammantaget långa 
beredningstiden av mål och budget borgar för förankring och framväxt. Utifrån det nyligen 
genomförda kommunvalet 9 september, har ingen politisk förankring, förutom medskick via 
yttranden, på dokumentet varit möjligt. Det framarbetade budgetförslaget överlåtes till det 
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nya parlamentariska styret för vidare bearbetning och fördjupning.  

Valfrihet och konkurrens 

Invånarnas behov ska alltid vara i fokus. Stadens verksamheter ska vara öppna för att ge 
invånarna valfrihet mellan olika utförare av barnomsorg, skola och äldreomsorg och andra 
kommunala verksamheter.  Kommunal verksamhet som kan utföras av annan utförare ska 
kunna prövas för drift i alternativ driftsform, myndighetsutövning undantagen. För- och 
nackdelar mellan olika driftsformer ska vägas mot varandra, och annan utförare ska normalt 
sett endast väljas om det leder till ett tydligt mervärde När det endast finns ett alternativ är 
grundinställningen att verksamheten företrädesvis drivs i kommunal regi. 

 

För att konkurrensen ska ge avsedd effekt ska de system och de finansieringsansvariga 
nämnderna förhålla sig neutrala gentemot såväl kommunala som enskilda anordnare av 
kommunalt finansierade tjänster. En viktig grund för konkurrensneutralitet är att tjänster 
betalas lika, oavsett vem som anordnar dem. Målsättningen är att ersättningen eller 
checkbeloppen inom kundvalssystemen ska utgå med samma belopp till privata som 
kommunala anordnare, undantaget momskompensationen. 

En förutsättning för konkurrensneutralitet och verklig konkurrens är att samtliga kostnader för 
kommunalt anordnad verksamhet är identifierade och täcks av det pris tjänsten betingar. För 
att skapa förutsättningar för en neutralitet, är en viktig bit för kommunal regi att de 
omkostnader de belastas av är påverkbara, d v s när en verksamhet genomför förändringar ska 
också den vidhängande kostnadsmassan ändras (t ex mindre yta=lägre hyra). Staden tillämpar 
därför principen med internhyror. 

Skolverksamhet 

Utbildningsverksamheterna ska ha god måluppfyllelse och goda resultat i jämförande 
mätningar. Undervisningen och lärmiljöerna är tillgängliga och anpassade och utvecklas 
systematiskt med utgångspunkt i aktuell forskning. Barn och elever har tillgång till digitala 
verktyg som används då lärare och pedagoger anser att de är till gagn för inlärningen. Den nya 
teknikens effekter inom skolans värld bör utvärderas under perioden. Digitaliseringens positiva 
effekter blir alltmer ifrågasatta och kommunen ska vara öppen för justeringar inom detta 
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området. Lärarnas didaktiska kompetens utvecklas kontinuerligt för att möta nya behov. Alla 
elever ska lämna grundskolan med fullständiga betyg. 

Ledorden "tillsammans, kreativitet, engagemang och variation" är utmärkande i lärmiljön och 
barn och elever känner sig trygga och stimulerade och kan rekommendera sin verksamhet till 
andra.  Staden är öppen för att valfriheten utökas och att barn och elever erbjuds ett brett 
utbud av utbildningsverksamheter. Detta är dock inget självändamål och hänsyn ska tas till 
stadens storlek i stort och eventuella tillkommande merkostnader för administration och 
översyn. 

Kronängsskolan stod färdig i augusti 2017 och en ny modern skola välkomnade elever i årskurs 
7 till 9. Kronängsskolan är ett attraktivt skolval där idrott, kultur och utbildning möts och 
utvecklas. Flera nya skolbyggnader planeras kommande år; utbyggnad av Resarö skola, 
nybyggnation av skola på Rindö samt ny förskola i området Storäng samt ny plats för förskolan 
Båten. 

Förskola och annan pedagogisk omsorg 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna 
verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 
barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten. 

Vaxholm ska driva utvecklingen för en giftfri vardag, barn prioriteras i första hand efter som de 
är extra känsliga för kemikalier. Giftiga ämnen på förskolor och skolor bör fasas ut, 
kunskapshöjande åtgärder för förskole- och skolpersonal samt föräldrar genomföras och krav 
på giftfria produkter bör formuleras vid upphandling. 

På Öppna förskolan ska barn och vuxna få pedagogisk och social vägledning och möjlighet att 
knyta nya kontakter. 

Socialtjänst och äldreomsorg 

Socialtjänsten verkar för att skapa goda levnadsvillkor och trygghet för stadens invånare. 
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Den lagstadgade verksamheten är en del av kommunens kärnverksamhet. Våra äldre invånare 
och personer med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar i boendet och få god omsorg samt 
den hälso- och sjukvård som behövs. 

Ett nytt särskilt boende för målgruppen äldre kommer att uppföras på Norrberget med plats 
för 54 boende. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva och delta i samhället på 
samma villkor som andra med god upplevd livskvalitet.  

Barn och unga som är i behov av stöd och omsorg ska växa upp under trygga förhållanden. 

Allt arbete inom socialtjänsten ska bedrivas systematiskt med god mätbar kvalitet utifrån 
uppsatta mål och strategier. Digitalisering och tillgänglig teknik ska användas i så stor 
utsträckning som möjligt, och kunskapsutvecklingen inom området ska följas aktivt.   

De personer som är i behov av socialtjänstens tjänster ska uppleva en hög tillgänglighet samt 
erhålla stöd för att få sina behov tillgodosedda. 

Maten och dess miljöpåverkan 

All mat som serveras i våra förskolor och skolor samt äldreboenden skall hålla hög kvalitet och 
vara producerad på ett sätt som är i nivå med svensk miljö- och djurskyddslagstiftning. All mat 
som köps in ska i möjligaste mån (utifrån näringsriktighet, pris/budget och marknaden) leva 
upp till Upphandlingsmyndighetens baskrav. Vaxholms stad ska också bidra till att matens 
miljöpåverkan minskar genom åtgärder mot matsvinn och insamling av matavfall. 
Närproducerad mat bör uppmuntras, bland annat genom att göra det lättare att lägga anbud 
på delar av en upphandling. Andelen ekologisk mat i förskolor och skolor ska uppgå till 40 
procent till 2018. För att nå samtliga dessa mål bör nuvarande kostpolicy revideras under 
mandatperioden. 

Näringsliv 

Det lokala näringslivet ska stödjas och stimuleras. Ett fortsatt arbete med visionen ”Vaxholms 
näringsliv 2020” ska ligga till grund för ett bra företagsklimat inom kommunen, med nya 
samarbetet mellan kommunen och näringsidkarna i Vaxholm. Marinanknutna och året-runt-
verksamheter ska prioriteras. 
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Kultur och fritid 

Ett rikt utbud av fritidsaktiviteter ger alla i staden trygghet och utveckling samt skapar en 
bättre livsmiljö. Staden stödjer kulturella aktiviteter och yttringar som gagnar invånare i alla 
åldrar. De ideella krafterna inom kultur och idrott är viktiga och ska stödjas. 

Flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ha likvärdiga förutsättningar att leva goda liv i 
Vaxholm. Därför bör offentliga resurser fördelas jämställt. Vaxholm ska vara medveten om och 
ta hänsyn till jämställdhet i budgetarbetet. 

Bostäder och exploatering 

Inrikes nettoflyttning visar tendenser på att inflyttningen till både Stockholms stad och 
Stockholms län har börjat mattas av, eller rentutav minska till förmån för framförallt andra 
städer i Mälardalen. Vaxholm ligger i en expansiv del av Sverige. Tillväxten i regionen, både 
ekonomisk och befolkningsmässigt, är stark även om en förändring pågår inom vissa grupper. 
Vaxholm är en attraktiv kommun att bosätta sig i, med stor efterfrågan på bostadsmarknaden. 
Sedan kommunen bildades har staden vuxit näst mest bland rikets 290 kommuner. 
Nybyggnation i staden kan ske  i flera upplåtelseformer, i så väl bostadsrätter som hyresrätter. 
Antalet hyresrätter får i dagsläget anses vara för litet i förhållande till behovet och kravet att 
tillgodose  grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Samtidigt har 
byggkostnader och byggprocesser samt krav på byggnation gjort att nyproducerade hyresrätter 
får mycket höga hyror vilket stora samhällsgrupper inte klarar eller anser vara rimliga. Vaxholm 
ska under perioden genomföra en noggrann analys av bostadsbehoven, dess typ och 
utformning kombinerat med de möjligheter som står till buds för att lösa de knutar som finns 
inom bostadspolitiken och byggsektorn.  

Förtätning är inget självändamål utan staden bör efter den höga  tillväxttakten under de 
senaste 25 åren konsolideras och invånarnas miljö bör värnas. Detta inkluderar i synnerhet 
centrala grönområden som kan nås av alla invånargrupper.   

Ny- och ombyggnationer ska ske enligt fastställda hållbarhets- och miljökriterier vilka även ska 
balanseras gentemot den kulturmiljö och arkitektur som utgör Vaxholms särart. Park- och 
grönområden  ska värnas och särskilda kvarvarande grönområden ska om möjligt skyddas för 
framtida exploatering eller större förändringar. Sammantaget ska Vaxholms särart som 
garnisonsstad och ”sommaridyll” skyddas och även förstärkas i möjligaste mån. Detta blir en 
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integrerad del i utformningen av översikts- och detaljplanering.   

Staden bör ställa krav och motkrav på riksplan och i regionala sammanhang avseende 
skatteutjämningssystem, trafiklösningar, infrastruktur och kollektivtrafik i samband med 
eventuell tillväxt som sker utöver omvandling av befintliga markområden. 
Kollektivtrafiklösningar ska vara på plats i samband med nyinflyttade för att minimera 
trafikproblem och restider generellt. 

 

Infrastruktur 

Snabb och trygg kollektivtrafik måste kombineras med framkomliga vägar och utökade 
möjligheter att gå och cykla säkert. Kollektivtrafiken till lands och till sjöss måste ha god 
turtäthet och förbättras mellan kommundelarna och centrum. Arbetspendling med båt ska 
underlättas. Det ska vara lätt att parkera för att åka kollektivt. Staden ska genom att samverka 
med Trafikverket, SL, Waxholmsbolaget, färjerederierna, landstinget, grannkommunerna och 
intresseföreningar lösa gemensamma trafikfrågor, såsom Arninge Resecentrum, 
infartsparkeringar, Engarns cirkulationsplats och skärgårdstrafiken.  

Fortsatt utbyggnad ska göras för att skapa trygga och säkra leder för icke bilburna trafikanter. 
Gång- och cykelvägsutbyggnad till Överby, till Bogesunds slott samt komplettering av cykelväg 
på Rindö ska planeras och/eller genomföras. Dialog om byggnation av cykelväg till Arninge ska 
fortsätta med Trafikverket. I denna dialog bör en helhetssyn inkludera framtida lösningar som 
på lång sikt kan involvera spårbunden trafik. Arninge resecentrum ska inte bidra till byten  som  
gör den totala restiden mot Stockholm längre. 

Återvinningscentralen ska byggas om så att den blir bättre utformad och kan ta hand om fler 
fraktioner för att minimera långa transporter till andra centraler. Placeringen av stationer för 
insamling av förpackningar ska utvärderas med avsikt att öka tillgängligheten och funktionen 
för invånarna. På längre sikt ska kommunen utvärdera aktuell placering av ÅVC då den idag är 
belägen på åtråvärd mark som borde kunna användas bättre. 

Miljö och energi 

Strategiarbetet med miljö- och energifrågorna är betydelsefulla. Under innevarande 
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mandatperiod har redan flera övergripande styrdokument antagits, såsom miljöplan och 
energiplan som visar på riktningen framåt. En hållbarhetsredovisning, som kopplar samman 
ekologisk och social hållbarhet, ingår som en del i årsredovisningen. En blåplan (vattenplan) är 
framtagen. Strategiarbetet ska fortsätta utvecklas. 

Staden ska fortsatt samverka med kommunerna inom Östersjöinitiativet. Ett bidrag till en 
friskare Östersjö är anslutning av Vaxholms vatten- och avlopp till ett större reningsverk. 

Staden tar ansvar och driver miljöutveckling inom kommunen. Vi arbetar för att underlätta val 
av miljövänlig uppvärmning och energieffektivisering samt skapar möjligheter för ökad 
användning av förnyelsebar energi. Vid fastighetsinvesteringar ska en hög miljö- och 
energistandard eftersträvas. Återvinningscentralen och återvinningstationernas placering och 
utformning ska utvecklas och förbättras. Kommunens verksamheter ska fortsätta att successivt 
övergå till miljöbilar. 

Nyanlända, etablering och integration 

Flyktingströmmen till Sverige 2015 nådde nivåer som inte setts sedan andra världskriget och 
under detta år tog sig 163 000 personer till Sverige. Flera förändringar av europeisk och svensk 
flyktingpolitik har sedermera medfört ett minskat antal flyktingar som söker asyl i Sverige. Den 
globala situationen är dock fortfarande orolig och antalet personer på flykt är stor. Staden 
kommer, som den gjort de senaste två åren och planerar för innevarande år också att ta emot 
sin andel av de nyanlända som får kommunplacering och kommer fortsatt att möta behovet 
under 2019 och framåt.  

Osäkerheten kring antalet på mottagandet är en riskfaktor kommande år då staden inte fullt ut 
kan bedöma antalet, effekter på verksamheterna eller hur de statliga ersättningssystemen 
kommer att se ut över hela perioden.  

För att möta de utmaningar som en ökning av nyanlända i staden utgör i första hand avseende 
bostadssituationen har en bostadsstrategi för nyanlända och ensamkommande barn antagits:  

• Staden tillskapar boenden i möjligaste mån i befintliga, existerande fastigheter. 

• Bygger nya permanenta bostäder som kan möjliggöra att kommunen förlänger bostadsansvaret 
för nyanlända barnfamiljer upp till fem år. De frågeställningarna som gäller för hyresrätter idag 
måste hänsyntas även i detta sammanhang. 
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• Samverkar med privata hyresvärdar och fastighetsägare. 

• Kompletterar med tillfälliga moduler i den mån att antalet ovan inte räcker till.  

• Bostäderna fördelas över kommunens area.  

• Ensamkommande barn och unga placeras i möjligaste mån i familjehem, stödboenden och 
gruppboenden i kommunen. 

Inför möjlighet för föreningar och ideella verksamheter att söka bidrag från kommunen för 
aktiviteter som syftar till att integrera nyanlända. 

 

Vaxholm ska fortsatt också möta de ökade behoven inom skola och socialtjänst och en snabb etablering 
och integration prioriteras. Det lokala engagemanget är stort och ska fortsatt stödjas, där föreningsliv 
och ideell sektor gör stora insatser. Andra samverkansprojekt ska fortskrida, såsom VIDA, ett projekt 
som ska leda till social inkludering och främja möjligheter på arbetsmarknaden för nyanlända, vilket 
sker i samverkan mellan länsstyrelsen i Stockholm, kommuner, arbetsförmedlingen och det civila 
samhällets organisationer. 

Ekonomi och tillväxt 

Vaxholm måste rätta sig efter den verklighet som råder avseende kraftig  
befolkningsexpansion. En kombination av mycket kraftiga byggkostnadsökningar och 
utjämningssystem har gjort att expansion ser ut att leda till utökad låneskuld per invånare. Då 
Vaxholm är beläget på öar bedöms infrastrukturlösningar och transportlösningar bli 
komplicerade och kostnadskrävande. Då man inte har kontroll över färjetrafiken och övriga 
kollektivtrafiklösningar hamnar lätt invånarna emellan när staden växer kraftigt.  

Kommunalskatten ska inte höjas under mandatperioden. Stadens driftsbudget ska vara i 
balans. 

Särskilda prioriteringar 

Vaxholms stad är en del av Stockholmsregionen där utvecklingen utgår från den brett politiskt 
förankrade visionen ”Europas mest attraktiva storstadsregion”. Kommunen ingår även i 
kommunsamarbetet Stockholm Nordost där infrastruktur, hållbar utveckling samt fler 
arbetstillfällen, företag och bostäder utgör prioriterade frågeställningar. Det är i grunden 
positivt att många vill arbeta, bo och leva i vår kommun samt att det finns ett tryck från 
enskilda, region och stat att vi tillhandahåller fler arbetsplatser och bostäder. 
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Efter många år av hög tillväxt behöver staden, dess infrastruktur och ekonomi konsolideras.  

Som särskilda prioriteringar gäller att: 

 Skapa förutsättningar för att åstadkomma goda resultat utgående från de tre 
kommungemensamma målområdena 

 Fortsätta arbetet med kvalitetsstärkning med särskilt fokus på: 
o Av kommuninvånaren upplevd kommunal service i form av tillgänglighet, 

bemötande och demokrati 
o Utvecklande av verktyg och processer för att understödja en effektiv kommunal 

förvaltning 
o Utvecklande av samverkansformer och samarbeten både inom förvaltningen 

och mellan förvaltning och medborgare 

 Ekonomi i balans 
o Kostnadseffektiva verksamheter 
o  Driftsresultat som säkrar god ekonomisk hushållning 
o Finansiering av investeringbehov 

o På lång sikt minska låneskulden per invånare. 

o Det långsiktiga målet är att sänka skatten om verksamheternas kvalité och 
ekonomin ger utrymme för det.  

o Över tid sträva efter åtminstone likvärdig skattesats som jämförbara kommuner 
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Planeringsförutsättningar (SKLs tidigare analys) 

Samhällsekonomin 

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) räknar med att 
BNP växer med närmare 3 procent i år. Under konjunkturåterhämtningen har det framförallt varit den 
inhemska efterfrågan som drivit tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den 
internationella utvecklingen bättre fart vilket gynnar svensk export. Den inhemska efterfrågan förväntas 
dock försvagas under 2019, då högkonjunkturen når sin topp och BNP växer långsammare. I och med 
att SKL räknar med att antalet arbetade timmar inte ökar nästa år sker det en snabb uppbromsning av 
skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter 
och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen och 
den demografiska förändringen i Sverige för med sig. 
 

Konjunkturen på väg att kulminera 
Konjunkturen är för närvarande stark. Antalet arbetade timmar ökade kraftigt fjärde kvartalet 2017 och 
har fortsatt uppåt under början av året. Arbetskraftsdeltagandet är högt och både näringslivet och 
offentlig sektor har stora svårigheter att rekrytera personal. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer 
redovisar att näringslivet, framför allt industri och byggverksamhet, 
bedömer nuläget som mycket bra. Men det finns tecken på att konjunkturen är på väg att dämpas. 
Företagens konfidensindikator, som avser att ge en helhetsbedömning av läget, är på hög nivå men har 
vikt ned de senaste månaderna. Den andel av företagen som anger att man planerar att öka 
sysselsättningen minskar. Lägre nivå på bostadsbyggandet (från förra årets höga nivå) kommer att 
försvaga konjunkturen. Sammantaget är SKL:s bild att tillväxttakten successivt avtar under loppet av 
året och konjunkturen kulminerar inom det närmaste året. Förloppet när det gäller antalet arbetade 
timmar åskådliggörs i diagram 4. 
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Kommunernas ekonomi 
Kommunernas resultat för 2017 uppgick till 24 miljarder kronor och ligger därmed klart över tumregeln 
för god ekonomisk hushållning i sektorn. Det är andra året i rad med rekordresultat. 
En bra utveckling av skatteunderlaget, extra statligt stöd och större reavinster än normalt bidrar till det 
goda resultatet. En sämre skatteunderlagsutveckling 2019–2021, i kombination med fortsatt stora 
behovsökningar väntas leda till sämre resultat. För att klara att öka resurserna till verksamheterna fullt 
ut i takt med demografin, och ett resultat på 1 procent av skatter och 
generella statsbidrag, krävs budgetförstärkande åtgärder på 30 miljarder 2021 (cirka 1 procent av 
bruttokostnaderna årligen). Det kommer med andra ord att krävas effektiviseringar 
framöver. Brist på utbildad personal kommer att sätta ytterligare press på kommunerna att hitta nya 
lösningar för att klara välfärdsuppdragen. 
 

Rekordresultat igen 
Kommunerna visar enligt bokslutet ett resultat på 24 miljarder kronor 2017. Resultatet motsvarar 4,4 
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Gällivare kommun drar upp resultatet med 1,9 
miljarder kronor, främst beroende på en tillfällig reavinst. 
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Även om resultaten är mycket bra överlag är variationen mellan kommunerna stor. Relativt få 
kommuner har ett negativt resultat 2017, 203 kommuner eller 70 procent, har ett resultat på eller över 
2 procent av skatter och bidrag. Det är något fler kommuner som har negativt resultat och något färre 
som har över 2 procent än 2016 trots att resultatet totalt sett är bättre 2017. 
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Stark ökning av kostnaderna 
Verksamhetens kostnader ökade med 3,9 procent i löpande priser 2017. En stor del av ökningen beror 
på ökningen av nyanlända, vilket har lett till att stat en tillfört både riktade och generella bidrag. Det var 
ovanligt få förändringar av skattesatsen 2018, endast fem kommuner höjde och fyra sänkte. De största 
förändringarna är en sänkning på 0,40 respektive en höjning på 0,95 procentenheter. 
Medelskattesatsen påverkades inte, däremot påverkade skatteväxlingen i Dalarna (kollektivtrafik) med 
–0,01. 
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Kommentar till ovan bild av samhällsekonomin (WPs) 
Under hösten har en annan bild tornat upp sig och vi ser på sistone att tillväxten närmar sig 
lågkonjunktur (1,6%, fall med 0,2% tredje kvartalet). Får vi ytterligare ett kvartal med fallande tillväxttal 
anses ekonomin vara i recession. Risken för minskade skatteintäkter, högre räntor och de ökade 
kostnaderna kan snabbt försätta kommunsektorn i en betydligt mer utmanande situation. Utvecklingen 
mätt i BNP per capita, som är ett mer rättvisande mått på utvecklingen, är bland de lägsta i Europa.  

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.  
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Befolkningsprognos 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Statisticon 11 831 12 028 12 307 12 546 12 806 13 278 13 482 13 793 14 038 

 

Kommentar: Dessa är inte ändrade och bedöms inte påverka de aktuella siffrorna starkt under 
perioden. Med hänsyn till ändrade tal framöver om inte Norrberget och andra områden exploateras blir 
siffrorna lägre på längre sikt. Sammansättningen av den ökande befolkningen kan fort ändras när 
kommunen ser vilka som flyttar in till kommunen. Denna sammansättningen kan t ex öka behovet för t 
ex förskolelokaler vilket inte framkommer i dokumentet. Historiskt har kommunen vid flera tillfällen 
blivit överraskad av ”kraftigt ökande volymer inom skola och barnomsorg” och då tvingats agera snabbt 
för att klara sina åtaganden. 

 

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.  
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Lön- och prisutveckling 

Löneavtalet för 2019 är känt och märket ligger på 2,3%. Dem efterföljande åren är ett antagande om en 
högre löneökningstakt i enlighet med SKL:s prognoser. Prisutvecklingen baseras på SKL:s prognos för 
KPI. Den totala löne- och prisutvecklingen är ett genomsnitt av dem två antagna måtten. För 2019 har 
en högre löneuppräkning tillämpats för Barn- och utbildningsnämnden, 2,5% istället för 2,3%. 
Effektiviseringsuppdraget är satt till -1% under planperioden. 
 

Lön- och prisutveckling 2019 2020 2021 

Lön 2,3% (2,5%) 2,5% 2,7% 

KPI 2,4% 2,7% 2,8% 

Lön- och prisutveckling 2,35% (2,45%) 2,60% 2,75% 

 
Effektiviseringsuppdrag 2019 2020 2021 

Effektiviseringsuppdrag -1% -1% -1% 

 

Kapitaltjänstkostnader 

Internräntan beräknas ligga kvar på 2,5% under året. Kommunens genomsnittliga räntenivå ligger på 
1,8% fram till och med augusti månad. Räntorna förväntas stiga under planperioden.  

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. Dem olika 
nämndernas taxor läggs ihop till ett gemensamt taxedokument för staden.  

Kommungemensamma taxor 

Taxan för resa med linfärjan mellan Vaxön och Vaxholmen har justerats upp med 10 kronor för en tur- 
och returresaKommunstyrelsen 
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Ökade kostnader då antalet ledamöter ökas från nio till elva. Till kommunstyrelsen knyts under 
mandatperioden en demokratiberedning samt en klimat- och miljöberedning. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Inga förslag på förändringar. Inväntar index för hushållens avgiftsgrundande inkomst per månad för 
beräkningen av taxorna.  

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Enheten har under året reviderat hela bilagan för taxor och avgifter. Inom verksamhetsområdet 
Parkering har taxorna omvandlats till att gälla per timme för att ha en gemensam periodicitet att utgå 
ifrån. Boendeparkeringstillstånden har ändrat kostnadsupplägg för att möjliggöra en övergång till 
digitala tillstånd. En översyn bör starta snarast, dels för att lösa problemen för de boende och 
näringsidkare i stadskärnan, dels hur besökare enkelt ska kunna betala för sin parkering.  

Inom verksamhetsområdet Hyra av lokaler har en reducerad taxa tagits fram på samma sätt som inom 
idrotts- och fritidsområdet för att möjliggöra en sänkt avgift för unga och äldre. Dessutom har vissa 
lokaler som inte hyrs ut på kort tid tagits bort. 

Utöver detta har även avgifter och viten för verksamhetsområdet Grävning i kommunal mark tagits 
fram efter en jämförelse med omkringliggande kommuner. 

 

 

Socialnämnden 

En anpassning av egenavgifter har gjorts för boende på HVB som motsvarar avgiften inom 
tillfällig/korttids och särskilt boende. I övrigt är en uppräkning gjord mot höjning av prisbasbeloppet. 

Stadsbyggnadsnämnden 

Stadsbyggnadsnämnden påbörjade 2018 arbetet med att se över taxan med syfte att förenkla för 
medborgare och sökanden att förstå taxan men också för att komma tillrätta med måluppfyllelsen 
gällande självkostnadstäckningsgraden. Den omarbetade taxan blev i delar lättare att förstå och 
måluppfyllelsen för självkostnadstäckningsgraden förbättrades. Taxan var dock fortsatt konstruerad 
efter den äldre modellen och en ytterligare omarbetad taxa skulle tas fram till 2019. 
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Föreslagen taxa utgår från SKL:s senaste förslag till taxekonstruktion och är uppbyggd genom att 
bygglov- och GIS-enhetens kostnader för handläggning av lov, anmälan och dispenser har räknats 
samman till en timkostnad per handläggare. Medeltid för varje moment som ingår i handläggningen av 
en ärendetyp har sedan räknats samman i timmar. Varje handläggningstyp har genom att multiplicera 
medelhandläggningstid med timkostnad getts ett fast pris i kronor. Sökanden kan därför direkt se i 
taxan vad kostnaden för respektive åtgärd blir. Dessutom uppfyller den nya taxan på ett bättre sätt 
bestämmelserna som finns i plan- och bygglagens 12 kap. 10 § om att en avgift inte får överstiga 
kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggnings som avgiften 
avser. 

I och med övergången till att räkna ut taxorna baserat på faktiskt handläggningstid har flera avgifter 
höjts från 2018 års taxa medan andra har sänkts, detta som ett resultat av att den reella 
handläggningskostnaden nu återspeglas. För kart- och mätbeställningar sker endast mindre 
förändringar då den taxan sedan 2018 baserats på ett liknande sätt.  

För att underlätta för sökanden av bygglov ska man kunna möta en tjänsteperson och gå igenom 
handlingarna för att konstatera brister eller fel så att det blir enkelt för den sökande att förstå och 
kunna leverera fullständiga handlingar. 
 

Externa taxor 
Vaxholmsvatten 

Förslag på oförändrad VA-taxa och en höjning av avfallstaxan med 7 procent från den 1 april 2019.  

- VA-taxa 
- Avfallstaxa 

 

Södra Roslagens- miljö och hälsoskyddsnämnd 

Inga förslag på taxeförändringar 2019. 

- Livsmedelstaxa 2017 
- Miljöbalkstaxa 2017 
- Strålskyddstaxa 2017 
- Taxa för serveringstillstånd 2018 
- Taxa receptfria läkemedel 2013 
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Storstockholms brandförsvar 

Inga förslag på taxeförändringar 2019. 

- 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 Landsting.  

- Taxa för brandskyddskontroll 
- Taxa för sotning och rengöring 
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Mål för Vaxholms stad 

Kommunen styrs genom mål för kommunstyrelsen och nämnderna inom de tre övergripande 
målområdena. Alla mål utgår från Vaxholms stads vision. Målen följs upp genom indikatorer. I tabellen 
nedan redovisas målen, indikatorernas utfall tidigare år, målnivåer och benchmarkingvärden. 

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. 

Kommunstyrelsen och nämndernas mål 

Mål Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde
2 

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

 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI) 46  55 55 

 Nöjd Inflytande-Index (NII) 31  40 40 

 Nöjd Kund-Index (NKI) 
företagsklimat 

69  70 68 

Vaxholm har en god stadsmiljö (KS) 

 

 Nöjd Region-Index (NRI),  65  65 62 

 Nöjd Region-Index (NRI), Bostäder 51  55 53 

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

 

 Genomsnittligt meritvärde åk 9 241 256 248 242 

 Behörighet till gymnasieskolan åk 
9, andel (%) 

94% 98% 97% 87% 

 Kommunranking Öppna 
jämförelser 

44  högst 
50 

 

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

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

96% 96% 95% 93% 

 Elever åk 5 och 8 som är nöjda 77% 78% 80% 76% 

                                                           

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

i Bygglovsalliansens årsrapport. 
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Mål Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde
2 

 med skolan, andel (%) 

100
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Mål Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde 

Invånare och närstående är nöjda med 
socialnämndens verksamheter (SN) 

 Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg, helhetssyn, andel (%) 

94%  94% 89% 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg, helhetssyn, andel (%) 

74%  81% 79% 

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och 
serviceboende , andel (%) av 
maxpoäng 

96%  100% 80% 

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

72%  80% 77% 

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

 Digitaliseringsgrad inom 
socialnämndens områden 

21%  35% 31% 

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

Andel strukturerade och 
standardiserade metoder inom 
socialtjänstens område 

18%  25% 28% 

Invånare och företagare är nöjda 
med bemötandet. (SBN) 

 

 Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov 62 55 60 57 

 Nöjda kunder i GIS-enkät,  

skala 1-5 
 3,59 3,75  

Handläggningstiderna för bygglov 
är rimliga. (SBN) 

 

 Handläggningstid i veckor, ärende 
komplett till beslut 

2,1 3,2 5 3,6 

 Handläggningstid i veckor, ansökan 
inkommen till expedierad 

13,2 16,9 12 12,3 

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

 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Kultur 

56  55 61 

 Nöjd Region-Index (NRI), 
Fritidsaktiviteter 

61  60 61 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Bibliotek 

76  75 75 
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Mål Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde 

Invånarna har tillgång till 
bredbandsuppkoppling. (TFK) 

 

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

73 75 80 92 

 

Vaxholms stad skall ha ett jämställt 
deltagande i idrottsaktiviteter. 
(TFK) 

Deltagartillfällen tjejer i 
idrottsföreningar delat med totalt 
deltagande 

  45-55%  
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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. 

Kommunstyrelsen och nämndernas mål 

Mål Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde
3 

Vaxholm är socialt hållbart (KS) 

  

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

Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet-
Kvinnor 

73  75 53 

 

Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet-
Män 

80  75 57 

Antal anmälda våldsbrott per 1000 
invånare 

4,0  5,0 9,8 

Vaxholm är ekologiskt hållbart (KS) 

 

Avlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%) 

70%  70%  

Insamlat matavfall (kg/inv) 31  32  

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

Förskolan, skolan och fritidshemmet är 
en trygg och hälsofrämjande miljö som är 
tillgänglig för alla. (BUN) 

 

Trygghetsindex 96% 96% 95% 90% 

Andel lärare med lärarlegitimation 
och behörighet i minst ett ämne 
(%) 

75%  75% 70% 

Andel årsarbetare med 
förskollärarlegitimation (%) 

28%  30% 28% 

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

Ekologiska inköp, andel (%) 31% 42% 42% 32% 

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

Hushåll med ekonomiskt bistånd 
som erhållit bistånd i 10-12 mån 
under året 

30% 32% 25% 31% 

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

0,7%  0,5% 1,1% 

                                                           

3  Benchmarking sker med Stockholms län. 
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Mål Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde
3 

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

9% 9% 8% 10% 

Förvaltningen har ett ökat digitalt 
arbetssätt (SBN) 

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

 0% 50%  

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

 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Gång och cykelvägar 

51  55 56 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Gator och vägar 

50  55 56 

Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Renhållning och sophämtning 

62  60 64 

Kommunen har energisnåla lokaler. (TFK) 

 

Energianvändning kWh/m2 i 
kommunalägda lokaler 

  180  

 

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 
2017 

Utfall    
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde
4 

Budgetavvikelsen ska inte vara 
negativ  
 

 Budgetavvikelse (mnkr) 8,1 mnkr 20,5 mnkr 0 mnkr 0 mnkr 

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

Resultat i procent av 
skatteintäkterna (%) 

4,3% 7,2% 2,5% 3,8% 

Soliditeten för kommunkoncernen Soliditet för kommunkoncernen 32,3% 35,3% 30% 42,1% 

                                                           

4  Benchmarking sker med Stockholms län. 
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Övergripande finansiella mål 
    

ska inte understiga 30% 
 

 

Kommunstyrelsens och nämndernas mål      

Mål Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde 

Ekonomin är långsiktigt hållbar (KS) 

 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

-16,1% 0,6% 0% 0% 

Ekonomin är långsiktigt hållbar 
(BUN) 

 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

1,2% 2,2% 0% 0% 

Nettokostnadsavvikelse förskola 
inkl. öppen fsk, (%) 

3,5%  0% -7,1% 

Nettokostnadsavvikelse 
grundskola, (%) 

0,7%  0% -5,3% 

Nettokostnadsavvikelse fritidshem, 
(%) 

-9,2%  0% -8,8% 
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Mål Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde 

Ekonomin är långsiktigt hållbar (SN) 

 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

7,7% 4,2% 0% 0% 

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, (%) 

-12,5%  0% -6,3% 

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

Nettokostnadsavvikelse individ- 
och familjeomsorg (%) 

-28,4%  0% -9,3% 

Ekonomin är långsiktigt hållbar 
(SBN) 

 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

24% -9,5% 0% 0% 

Självkostnadstäckningsgraden 52% 63% 75% 77% 

Ekonomin är långsiktigt hållbar 
(TFK) 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

0,4% 3,5% 0% 0% 
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Budget 

Driftbudget – liggande förslag 

Driftbudget (mnkr) Prognos 

2018 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Kommunstyrelsen -70,5 -67,5 -75,8 -76,7 -77,7 -79,0 -80,6 -82,5 -83,8 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

-340,5 -343,5 -348,0 -361,3 -373,4 -389,0 -403,0 -415,1 -426,8 

Socialnämnden -166,2 -169,2 -178,9 -184,8 -191,6 -205,9 -222,3 -237,2 -252,8 

Nämnden för teknik, 
fritid och kultur 

-46.8 -46,8 -49,2 -51,6 -53,1 -54,7 -55,8 -56,2 -57,0 

Stadsbyggnadsnämnden -5,0 -5,0 -5,8 -5,9 -6,0 -6,1 -6,2 -6,4 -6,5 

Summa -629,1 -632,1 -657,8 -680,2 -701,8 -734,7 -767,9 -797,4 -826,9 

          

Finansansvaret -649,6 648,6 677,7 702,5 724,7 754,6 796,8 820,8 864,4 

          

Årets resultat 20,5 16,5 19,8 22,3 22,9 19,9 28,9 23,4 37,5 

Årets resultat i (%) av 
skatter och bidrag 

3,1% 2,5% 2,9% 3,1% 3,1% 2,6% 3,5% 2,8% 4,2% 

 

Driftbudget – Waxholmspartiets förslag 
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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 planen 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. I den 
ekonomiska planen har vi räknat med en högre kostnadsutvecklingstakt för socialnämnden genom att 
ta bort effektiviseringsuppdraget på 1% mellan 2022–2025. Anledningen är den demografiska 
förändringen som kommer att leda till en snabbare kostnadsökning än vad befolkningsutvecklingen 
generar. Andelen av den totala befolkningen som behöver hemtjänst eller särskilt boende kommer 
sannolikt vara större i framtiden än vad den är idag. Den demografiska förändringens effekter på 
stadens ekonomi är något som förvaltningen utreder vidare. Mer om den demografiska förändringen 
finns att läsa under avsnittet befolkningsprognos. 

Driftbudget (mnkr)
Prognos 

2018

Budget 

2018

Budget 

2019

Plan 

2020

Plan 

2021

Plan 

2022

Plan 

2023

Plan 

2024

Plan 

2025

Kommunstyrelsen -70.5 -67.5 -76 -76.8 -77.7 -79 -80.5 -82.5 -83.7

Barn- och 

utbi ldningsnämnden
-340.5 -343.5 -350 -363.2 -375.4 -391 -405 -417.1 -428.9

Socia lnämnden -166.2 -169.2 -178.9 -184.7 -191.6 -205.8 -222.4 -237.2 -252.7

Nämnden för teknik, 

fri tid och kultur
-46.8 -46.8 -49.2 -51.6 -53.1 -54.7 -55.8 -56.2 -57

Stadsbyggnadsnämnde

n
-5 -5 -5.8 -5.9 -6 -6.1 -6.3 -6.4 -6.4

Summa -629 -632 -659.9 -682.2 -703.8 -736.6 -770 -799.4 -828.7

Finansansvaret 649.6 648.91 675.9 701.14 720.58 750.49 792.36 815.99 859.32

Årets resultat 20.5 16.909 15.998 18.941 16.783 13.889 22.357 16.593 30.62

Årets resultat i (%) av 

skatter och bidrag
3.16% 2.61% 2.37% 2.70% 2.33% 1.85% 2.82% 2.03% 3.56%
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Procentuell förändring per nämnd – liggande förslag 

Procentuell förändring 
(%) 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Kommunstyrelsen 2,2% 12,3% 1,2% 1,3% 1,6% 2,0% 2,4% 1,5% 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

3,9% 1,3% 3,8% 3,4% 4,2% 3,6% 3,0% 2,8% 

Socialnämnden -0,9% 5,8% 3,3% 3,7% 7,5% 8,0% 6,7% 6,6% 

Nämnden för teknik, fritid 
och kultur 

11,9% 5,1% 4,7% 3,0% 3,0% 2,0% 0,8% 1,3% 

Stadsbyggnadsnämnden 1,5% 14,9% 1,6% 1,7% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Summa 2,9% 4,1% 3,4% 3,2% 4,7% 4,5% 3,8% 3,7% 

         

Finansansvaret 2,4% 4,5% 3,7% 3,2% 4,1% 5,6% 3,0% 5,3% 

 

Procentuell förändring per nämnd – Waxholmspartiets förslag 

 

Procentuell förändring (%)
Budget 

2018

Budget 

2019

Plan 

2020

Plan 

2021

Plan 

2022

Plan 

2023

Plan 

2024

Plan 

2025

Kommunstyrelsen 2.20% 12.59% 1.05% 1.17% 1.67% 1.90% 2.48% 1.45%

Barn- och 

utbi ldningsnämnden
3.90% 1.89% 3.77% 3.36% 4.16% 3.58% 2.99% 2.83%

Socia lnämnden -0.90% 5.73% 3.24% 3.74% 7.41% 8.07% 6.65% 6.53%

Nämnden för teknik, fri tid 

och kultur
11.90% 5.13% 4.88% 2.91% 3.01% 2.01% 0.72% 1.42%

Stadsbyggnadsnämnden 1.50% 16.00% 1.72% 1.69% 1.67% 3.28% 1.59% 0.00%

Summa 2.90% 4.41% 3.38% 3.17% 4.66% 4.53% 3.82% 3.67%

Finansansvaret 2.40% 4.16% 3.73% 2.77% 4.15% 5.58% 2.98% 5.31%
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Kommunstyrelsen 
- Pris- och lönekompensation 
- Effektivisering 1% 
- Överförmyndarnämnd, ökande kostnader 
- Arvodesreglemente, tillkommande kostnader 
- Förstärkning upphandling, juridik, controlling och utredning 
- Översiktsplanen 
- Revision 
- Digitalisering 
- Linfärja och snabbfärja (utvärdering och upphandling pågår) 
- Webbsändning KF 
- Medborgarförslag, system/applikation/process skapas 

Den tillfälliga valbudgeten på 500 tkr ligger med i den ingående budgeten från 2018 och kvarstår 
därmed även under 2019 med anledning av EU-valet. 

Barn- och utbildningsnämnden 
- Pris- och lönekompensation 
- Volymjustering 
- Effektivisering 1% 
- Kapitaltjänstkostnader förskolan och skolan 
- Buffert 

Satsningen på digital skolutveckling på 3 mnkr och ekologisk skolmat 0,5 mnkr ligger med i den 
ingående budgeten från 2018 och kvarstår därmed även under 2019.  

Socialnämnden 
- Volymförändringar 
- Pris- och lönekompensation 
- Effektivisering 1% 
- Utökning nattbemanning SÄBO 
- Medel arbete med långtidsarbetslösa och nyanlända 
- Digitalisering 
- Buffert 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 
- Pris- och lönekompensation 
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- Effektivisering 1% 
- Avskrivningar och kapitaltjänstkostnader 
- Kulturansvaret 
- Delad verksamhetscontroller 

Nämnden för teknik, fritid och kultur kommer under planperioden att få ökade intäkter för den nya 
tennishallen samt höghöjdsbanan. Dessa ökade intäkter bedöms täcka tillkommande kostnader för 
övertagande av nya exploateringsområden.  

Stadsbyggnadsnämnden 
- Pris- och lönekompensation 
- Effektivisering 1% 
- Digitalisering 
- Förstärkning bygglovhandläggning 
- Delad verksamhetscontroller 
- Uppdatering Bevarandeplan 
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Bruttoredovisad driftbudget – liggande förslag 

Driftbudget (mnkr) Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Kommunstyrelsen         

Intäkter 4,8 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 

Kostnader -70,1 -78,7 -79,6 -80,7 -82,0 -83,6 -85,6 -86,9 

Internhandel -2,2 -2,5 -2,5 -2,5 -2,6 -2,6 -2,7 -2,7 

Netto -67,5 -75,8 -76,7 -77,7 -79,0 -80,6 -82,5 -83,8 

         

Barn- och 
utbildningsnämnden 

        

Intäkter 38,5 39,0 40,5 41,8 43,6 45,2 46,5 47,8 

Kostnader -343,1 -347,6 -360,8 -372,9 -388,5 -402,5 -414,6 -426,3 

Internhandel -38,9 -39,4 -40,9 -42,3 -44,1 -45,7 -47,0 -48,4 

Netto -343,5 -348,0 -361,3 -373,4 -389,0 -403,0 -415,1 -426,8 

         

Socialnämnden         

Intäkter 51,5 54,5 56,3 58,3 62,7 67,7 72,2 77,0 

Kostnader -208,7 -220,7 -227,9 -236,3 -253,9 -274,3 -292,6 -311,8 

Internhandel -12,0 -12,7 -13,1 -13,6 -14,6 -15,8 -16,8 -17,9 

Netto -169,2 -178,9 -184,8 -191,6 -205,9 -222,3 -237,2 -252,8 

         

Nämnden för teknik, 
fritid och kultur 

        

Intäkter 21,4 22,5 23,5 24,2 24,9 25,4 25,7 26,0 

Kostnader -105,0 -110,4 -115,6 -119,0 -122,6 -125,0 -126,1 -127,8 

Internhandel 36,8 38,7 40,5 41,7 43,0 43,8 44,2 44,8 

Netto -46,8 -49,2 -51,6 -53,1 -54,7 -55,8 -56,2 -57,0 

         

Stadsbyggnadsnämnden         

Intäkter 4,7 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,1 

Kostnader -9,4 -10,8 -11,0 -11,2 -11,4 -11,7 -11,9 -12,1 

Internhandel -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 
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Netto -5,0 -5,8 -5,9 -6,0 -6,1 -6,2 -6,4 -6,5 

 

Waxholmspartiets förslag 

Driftbudget (mnkr) 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 

2020 
Plan 

2021 
Plan 

2022 
Plan 

2023 
Plan 

2024 
Plan 

2025 

Kommunstyrelsen                 

Intäkter 4.8 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 

Kostnader -70.1 -79 -80 -80.7 -82 -83.6 -85.6 -86.9 

Internhandel -2.2 -2.5 -2.5 -2.5 -2.6 -2.6 -2.7 -2.7 

Netto -67.5 -76.2 -77.1 -77.7 -79 -80.5 -82.5 -83.7 

                  

Barn- och 
utbildningsnämnden 

                

Intäkter 38.5 39 40.5 41.8 43.6 45.2 46.5 47.8 

Kostnader -343.1 -349.1 -362.3 -374.9 -390.5 -404.5 -416.6 -428.3 

Internhandel -38.9 -39.4 -40.9 -42.3 -44.1 -45.7 -47 -48.4 

Netto -343.5 -349.5 -362.7 -375.4 -391 -405 -417.1 -428.9 

                  

Socialnämnden                 

Intäkter 51.5 54.5 56.3 58.3 62.7 67.7 72.2 77 

Kostnader -208.7 -220.7 -227.9 -236.3 -253.9 -274.3 -292.6 -311.8 

Internhandel -12 -12.7 -13.1 -13.6 -14.6 -15.8 -16.8 -17.9 

Netto -169.2 -178.9 -184.7 -191.6 -205.8 -222.4 -237.2 -252.7 
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Nämnden för teknik, 
fritid och kultur 

                

Intäkter 21.4 22.5 23.5 24.2 24.9 25.4 25.7 26 

Kostnader -105 -110.4 -116.1 -119.15 -122.6 -125 -126.1 -127.8 

Internhandel 36.8 38.7 40.5 41.7 43 43.8 44.2 44.8 

Netto -46.8 -49.2 -52.1 -53.25 -54.7 -55.8 -56.2 -57 

                  

Stadsbyggnadsnämnden                 

Intäkter 4.7 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.1 

Kostnader -9.4 -10.8 -11 -11.2 -11.4 -11.7 -11.9 -12.1 

Internhandel -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 

Netto -5 -5.8 -5.9 -6 -6.1 -6.3 -6.4 -6.4 

 

Kommunstyrelsen styr och följer upp nämnderna på nettobudgeten. Bruttoredovisningen i ovanstående 
tabell är ett räkneexempel som är baserad på 2018 års budgetfördelning. I detaljbudgetarbetet kan 
nämnderna välja att budgetera sina intäkter och kostnader annorlunda så länge nettobudgeten 
överensstämmer med ovanstående tabell. 

Finansansvaret – liggande förslag 

Finansansvaret (mnkr) Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Skatter och generella 
statsbidrag 

        

Skatteintäkter 653,4 687,8 715,0 747,2 788,8 829,8 873,2 930,6 

Inkomstutjämningsbidrag/-
avgift 

-45,7 -54,7 -53,5 -53,2 -57,0 -50,7 -53,3 -64,7 

Kostnadsutjämning 38,4 39,0 37,4 29,9 29,6 33,7 20,6 21,6 
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Regleringsbidrag/-avgift 1,8 5,3 8,7 8,1 4,4 0,6 -3,4 -7,8 

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

Införandebidrag 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

LSS-utjämning -24,2 -24,0 -24,5 -25,0 -25,5 -26,4 -26,9 -27,5 

Fastighetsavgift 24,0 25,2 26,2 27,3 28,4 29,5 30,7 31,9 

Särskilt statsbidrag 1,3 1,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 650,0 680,3 710,2 734,2 768,7 816,5 840,9 884,2 

Verksamhet         

Pensioner inkl löneskatt -8,9 -9,2 -9,5 -9,8 -10,1 -10,4 -10,7 -11,0 

Semesterlöneskuld -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Intern kapitaltjänst 16,7 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 

Finansnetto -8,9 -8,3 -13,0 -14,5 -18,8 -24,1 -24,3 -23,6 

Summa -1,4 -2,6 -7,6 -9,5 -14,1 -19,7 -20,2 -19,8 

         

Summa Finans 648,6 677,7 702,5 724,7 754,6 796,8 820,8 864,4 

 

Finansansvaret – Waxholmspartiets förslag 

Finansansvaret (mnkr) 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 

2020 
Plan 

2021 
Plan 

2022 
Plan 

2023 
Plan 

2024 
Plan 

2025 

Skatter och generella statsbidrag                 

Skatteintäkter 653.4 687.8 715 747.2 788.8 829.8 873.2 930.6 

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift -45.7 -54.7 -53.5 -53.2 -57 -50.7 -53.3 -64.7 

Kostnadsutjämning 38.4 39 37.4 29.9 29.6 33.7 20.6 21.6 

Regleringsbidrag/-avgift 1.8 5.3 8.7 8.1 4.4 0.6 -3.4 -7.8 

Strukturbidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 

Införandebidrag 1.109 0 0 0 0 0 0 0 

LSS-utjämning -24.2 -24 -24.5 -25 -25.5 -26.4 -26.9 -27.5 

Fastighetsavgift 24 25.2 26.2 27.3 28.4 29.5 30.7 31.9 

Särskilt statsbidrag 1.3 1.6 1 0 0 0 0 0 
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Summa 650.11 680.2 710.3 734.3 768.7 816.5 840.9 884.1 

Verksamhet                 

Pensioner inkl löneskatt -8.9 -9.2 -9.5 -9.8 -10.1 -10.4 -10.7 -11 

Semesterlöneskuld -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 

Intern kapitaltjänst 16.7 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 

Finansnetto -8.7 -10 -14.56 -18.82 -22.91 -28.54 -29.01 -28.58 

Summa -1.2 -4.302 -9.159 -13.72 -18.21 -24.14 -24.91 -24.78 

                  

Summa Finans 648.91 675.9 701.14 720.58 750.49 792.36 815.99 859.32 

 

 

Skatteintäkterna baseras på SKL:s prognos 18035 samt egen befolkningsprognos.  

Utvecklingen av skatteintäkter och nettokostnader  

Procentuell förändring 
(%) 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Skatter, utjämning och 
generella statsbidrag 

2,3% 4,7% 4,4% 3,4% 4,7% 6,2% 3,0% 5,1% 

Nettokostnader 2,9% 4,3% 4,1% 3,4% 5,3% 5,2% 3,8% 3,6% 

Nettoutveckling -0,5% 0,4% 0,2% 0,0% -0,6% 1,0% -0,8% 1,6% 

 

Waxholmspartiets förslag 

Procentuell förändring (%) 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 

2020 
Plan 

2021 
Plan 

2022 
Plan 

2023 
Plan 

2024 
Plan 

2025 

Skatter, utjämning och 
generella statsbidrag 

2.30% 4.63% 4.43% 3.38% 4.68% 6.22% 2.99% 5.14% 

Nettokostnader 2.90% 4.87% 4.07% 3.77% 5.18% 5.19% 3.78% 3.53% 

Nettoutveckling -0.50% -0.24% 0.35% -0.39% -0.49% 1.03% -0.80% 1.61% 
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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 2022 och 2024. Ser man över tid överstiger skatter, utjämning 
och generella statsbidrag nettokostnadsutvecklingen.   

Resultatbudget – liggande förslag 

Resultatbudget (mnkr) Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Verksamhetens intäkter 120,8 126,2 130,6 134,8 141,2 147,7 153,5 159,3 

Verksamhetens kostnader -709,3 -740,5 -766,3 -791,2 -828,9 -867,0 -900,9 -934,7 

Avskrivningar och 
nedskrivningar 

-35,4 -36,9 -38,2 -39,5 -41,3 -43,2 -44,9 -46,6 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-623,8 -651,3 -674,0 -695,8 -729,0 -762,5 -792,3 -822,1 

         

Skatteintäkter 653,4 687,8 715,0 747,2 788,8 829,8 873,2 930,6 

Statlig 
skatteutjämning/generella 
statsbidrag 

-3,4 -7,5 -4,8 -13,0 -20,1 -13,3 -32,3 -46,4 

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

Finansiella kostnader -11,1 -10,7 -15,4 -17,0 -21,3 -26,6 -26,8 -26,1 

         

Skatteintäkter och 
finansiellt resultat 

640,4 671,1 696,3 718,8 748,9 791,4 815,7 859,6 

         

Årets resultat 16,6 19,8 22,3 22,9 19,9 28,9 23,4 37,5 

 

Waxholmspartiets förslag 

Resultatbudget (mnkr) 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 

2020 
Plan 

2021 
Plan 

2022 
Plan 

2023 
Plan 

2024 
Plan 

2025 

Verksamhetens intäkter 120.8 126.6 130.9 135.2 141.6 148.1 153.9 159.6 

Verksamhetens kostnader -709.3 -743.1 -768.8 -793.7 -831.5 -869.8 -903.6 -937.2 
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Avskrivningar och 
nedskrivningar 

-35.4 -36.9 -38.2 -39.5 -41.3 -43.2 -44.9 -46.6 

Verksamhetens nettokostnad -623.6 -653.3 -675.9 -697.8 -731.0 -764.7 -794.4 -824.0 

                  

Skatteintäkter 653.4 687.8 715.0 747.2 788.8 829.8 873.2 930.6 

Statlig 
skatteutjämning/generella 
statsbidrag 

-3.3 -7.6 -4.7 -12.9 -20.1 -13.3 -32.3 -46.5 

Finansiella intäkter 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Finansiella kostnader -11.1 -12.4 -17.0 -21.2 -25.3 -30.9 -31.4 -31.0 

                  

Skatteintäkter och finansiellt 
resultat 

640.5 669.3 694.8 714.6 744.9 787.1 811.0 854.6 

                  

Årets resultat 16.9 16.0 18.9 16.8 13.9 22.4 16.6 30.6 

 

Resultatbudgeten i ovanstående tabell är delvis ett räkneexempel som är baserad på 2018 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 
(tkr) 

Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Kommunstyrelsen     

Inventarier -50 -200 -50 -50 

IT - löpande -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

E-arkiv -500  -500 -1 000 

Digital utveckling/ E-
tjänsteplattform 

-650 -650 -450 -150 

Miljöbil -300 -350   

Kamerautrustning KF -500    

Gym -6 000 -1 000   

GC-vägar  -2 000 -6 000  

Markköp -8 000    

Rådhuset  -5 000   

Kommunhuset  -150   

Övrigt  -5 350 -8 400 -14 550 

Summa -18 000 -16 700 -17 400 -17 750 

     

Nämnden för teknik, fritid 
och kultur 

    

Gator- trafik -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Om-och tillbyggnad 
fastigheter 

-9 000 -9 000 -9 000 -9 000 

Hamnar, kajer -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Fritid -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Park och mark -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Energisparåtgärder -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Summa -18 000 -18 000 -18 000 -18 000 

     

Barn- och 
utbildningsnämnden 

    

Inventarier -800 -1 500 -1 500 -1 500 
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Lärmiljö -200 -500   

Summa -1 000 -2 000 -1 500 -1 500 

     

Socialnämnden     

Digital utveckling -200 -600 -200 -200 

Inventarier -100 -250 -100 -100 

Miljöbil -300 -350 -350 -350 

Summa -600 -1 200 -650 -650 

     

Stadsbyggnadsnämnden     

Ärendehanteringssystem -300    

Digital utveckling -100    

Bil   -350  

Löpande investering  -100 -100 -100 

Summa -400 -100 -450 -100 

     

Summa löpande 
investeringar 

-38 000 -38 000 -38 000 -38 000 

 

Waxholmspartiet saknar en del information men har endast marginella skillnader och samma summa, d 
v s 38MSEK. Aktuella förslag är eventuellt system/process för Medborgarförslagshantering (KS) och 
Gräsyta Rindö IP (TFK) samt utegym Resarö Bollplan.  

Den löpande investeringsbudgeten förväntas vara kvar på 38 mnkr per år fram till 2025. Prognosen för 
2018 är 27,8 mnkr.  

Långsiktiga investeringar – liggande förslag  

Långsiktiga 
investeringar 

Budget 

2018 

Prognos 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Summa 

Särskilda 
boenden 

          

SÄBO 1  -1 000 -700 -1 300 -20 000 -106 
000 

-32 000    -160 
000 

Garage SÄBO 1    -20 000 -10 000     -30 000 
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SÄBO 2      -1 000 -86 000 -73 000  -160 
000 

Skolor           

Kores, 
Kronängsskolans 
sidobyggnad 

  -15 000       -15 000 

Rindö skola (F-6 
200) 

-2 300 -2 300 -37 200 -37 000      -76 500 

Utbyggnad Vaxö 
skola 

-10 000 -2 500 -26 500       -29 000 

Resarö skola -20 000 -2 000 -25 000 -13 000      -40 000 

Förskolor           

Förskolan Storäng 
(Resarö) 

-300 -300   -21 500 -20 200    -42 000 

Förskolan 
ersättning Båten 

    -200 -18 300 -23 500   -42 000 

Förskolan 
Lägerhöjden 

-500 -200 -300  -20 750 -20 750    -42 000 

Ombyggnad 
äppelgården 
(Vaxön) 

   -1 500      -1 500 

Övrigt           

Tennishall -6 600 -9 600        -9 600 

Trafikåtgärder 
Resarö 

   -2 000 -18 000     -20 000 

Engarn -2 000  -2 000 -2 000      -4 000 

Vaxön 1:26 
hyreslägenheter 

-3 000  -13 000 -15 000      -28 000 

Reserv -11 000         0 

           

Summa 
investeringar 

-56 700 -17 600 -120 
300 

-110 
500 

-176 
450 

-92 250 -109 
500 

-73 000 0 -699 
600 

           

Finansiering Budget 

2018 

Prognos 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Summa 
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Summa 
exploatering 

29 000 19 552 80 259 0 192 
678 

6 900 0 96 600 34 000 429 989 

           

Överlikvid 8 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 104 000 

           

Lån/amortering 19 700 -14 952 27 041 97 500 -29 228 72 350 96 500 -36 600 -47 000 165 611 

           

Summa 
finansiering 

56 700 17 600 120 300 110 
500 

176 
450 

92 250 109 
500 

73 000 0 699 600 

           

Låneskuld 466 500 435 548 462 589 560 
089 

530 
861 

603 
211 

699 
711 

663 
111 

616 
111 

 

 

Waxholmspartiets förslag

Långsiktiga 
investeringar 

Budget 
Prognos 

2018 
Budget 

2019 
Plan 

2020 
Plan 

2021 
Plan 

2022 
Plan 

2023 
Plan 

2024 
Plan 

2025 
Summa 

2018 

Särskilda boenden                     

SÄBO 1 -1,000 -700 -1,300 -20,000 
-

106,000 
-32,000       

-
160,000 

Garage SÄBO 1       0 0         0 

SÄBO 2           -1,000 -86,000 -73,000   
-

160,000 

Skolor                   0 

Kores, 
Kronängsskolans 
sidobyggnad 

    -15,000             -15,000 

Rindö skola (F-6 
200) 

-2,300 -2,300 -37,200 -37,000           -76,500 

Utbyggnad Vaxö 
skola 

-10,000 -2,500 -26,500             -29,000 

Resarö skola -20,000 -2,000 -25,000 -13,000           -40,000 
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Förskolor                   0 

Förskolan Storäng 
(Resarö) 

-300 -300     -21,500 -20,200       -42,000 

Förskolan 
ersättning Båten 

        -200 -18,300 -23,500     -42,000 

Förskolan 
Lägerhöjden 

-500 -200 0   0 0       -200 

Ombyggnad 
äppelgården 
(Vaxön) 

      -1,500           -1,500 

Övrigt                   0 

Tennishall -6,600 -9,600               -9,600 

Trafikåtgärder 
Resarö 

      -2,000 -18,000         -20,000 

Engarn -2,000   -2,000 -2,000           -4,000 

Vaxön 1:26 
hyreslägenheter 

-3,000   -13,000 -15,000           -28,000 

Reserv -11,000                 0 

                      

Summa 
investeringar 

-56,700 -17,600 -120,000 -90,500 -145,700 -71,500 -109,500 -73,000 0 
-

627,800 

                      

Finansiering 
Budget 

Prognos 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Summa 
2018 

                      

Summa 
exploatering 

29,000 19,552 0 0 80,000 6,900 0 96,600 34,000 237,052 

                      

Överlikvid 8,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 104,000 
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Lån/amortering 19,700 -14,952 107,000 77,500 52,700 51,600 96,500 -36,600 -47,000 286,748 

                      

Summa 
finansiering 

56,700 17,600 120,000 90,500 145,700 71,500 109,500 73,000 0 627,800 

                      

Låneskuld 466,500 435,548 542,548 620,048 672,748 724,348 820,848 784,248 737,248   

 

Kommentarer 

1. Skillnaden i uppskattad låneskuld år 2025 (121MSEK) stämmer ganska väl överens med det 
tidigare uppskattade nettot från Norrbergsprojektet. WP har tidigare uppgett 111MSEK.. 

2. Vi har inte ändrat utifrån de exploateringsintäkter som ligger för att ha jämförbara siffror. WP 
avser reducera exploateringsprogrammet, åtminstone när det gäller Johannesbergsparken. Det 
är inte självklart vilka intäkter som omfattas i sammanställningen. 

3. Exploateringsintäkter anges i bruttotal. Det blir direkt felaktigt eftersom exploatering för med 
sig kostnader för exploatering och inflytt av nya invånare. Historiskt har vi sett en tydlig tendens 
i staden att kommunen ofta blivit överraskad av stora volymer i skola och förskola. I 
exploateringsintäkterna tas inte höjd för tillkommande investeringar som en ökande befolkning 
kräver. 

4. WP har visat tydligt och är ännu inte motbevisade om att de ökande byggkostnaderna 
kombinerat med de statliga utjämningssystemen gör att de som flyttar till kommunen inte kan 
bära BÅDE driftskostnader och kostnad för den byggnation som krävs. Aktuella exempel är 
rondellen vid Engarn och trygghetsskapande trafikåtgärder på Rindö 

5. WP bedömer att staden behöver ”all mark den kan få tag på” för framtiden med de 
demografiska skiften som pågår. Det är en vansklig strategi att i detta läget sälja ut central mark 

6. WP visar att bortfallet av exploateringsintäkter från Norrberget går att hantera och att man på 
sikt kan konsolidera ekonomin genom amortera på skulden som temporärt ökar i partiets 
budgetalternativ. 
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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 
Stora utvecklingsarbeten pågår inom Vaxholms stad och tillsammans syftar de till att skapa en 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

 Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service. 

 Vaxholm har en god stadsmiljö. 

LIVSMILJÖ 

 Vaxholm är socialt hållbart. 

 Vaxholm är ekologiskt hållbart. 

EKONOMI 

 Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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bra vardag och livsmiljö för Vaxholms invånare. Information ska finnas med naturligt i alla 
stadens processer och sprida kunskap och skapa engagemang bland medborgarna för 
kommunala frågor, med målet att stimulera till aktivitet och medinflytande. 

Kommunikation via webb och sociala medier 
Under våren 2018 introducerades Vaxholms stads facebook-sida. Sidan kommer fortsätta att 
utvecklas för att 2019 och framåt kompletteras med ytterligare sociala medier.  

Resultatet av en undersökning hur besökare uppfattar Vaxholms stads webbplats ger 
tillsammans med SCB:s medborgarundersökning ett brett underlag att arbeta vidare från i 
utvecklingen av stadens samlade kommunikation 2019 och framåt. 

Nya e-tjänster för ökad tillgänglighet och service 
Staden fokuserar på att möta invånarnas förväntan om bättre tillgänglighet och större 
möjlighet till inflytande. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter och ett ökat 
fokus på att införa målgruppsanpassade e-tjänster underlättas service och dialog oberoende av 
tid och plats. Vaxholms stad arbetar kontinuerligt med att införa fler och fler e-tjänster inom 
alla verksamhetsområden. Under hösten 2018 och under 2019 kommer en större mängd e-
tjänster att lanseras. 

Näringsliv och turism 
Näringslivsenheten arbetar för att ge en god service till företagare och verka som en 
koordinator mellan företagen och kommunens olika tjänstepersoner och myndigheter. 

En förutsättning för en stor del av Vaxholms stads näringsliv är turismen. Inför 2019 är fokus 
att arbeta mot en förlängd turistsäsong och hållbar turism.  

Processbaserade dokumenthanteringsplaner 
Kommunledningskontoret arbetar med ett 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, vilket ska öka förståelsen och sambanden mellan aktiviteterna och 
de handlingar som uppstår.  

Kompetensförsörjning 
Vaxholm planerar för att möta befintliga och kommande utmaningar inom 
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kompetensförsörjning, det vill säga att attrahera, behålla och utveckla medarbetare. Fokus 
inom HR är framförallt tre områden: stärka arbetsgivarvarumärket, utveckling av 
arbetsmiljöarbetet samt att säkerställa en bra introduktion för nya medarbetare. 

Vaxholm stärker sitt arbetsgivarvarumärke både genom tydligare exponering på webb och i 
platsannonser och genom att utveckla det faktiska innehållet. Attraktiva anställningsförmåner, 
personlig utveckling och möjlig karriärväg är viktigt för att attrahera och behålla medarbetare.  

God stadsmiljö 
Planering av stadsmiljön ska bidra till en god livsmiljö för stadens invånare. En kommande 
utmaning är ett växande behov av platser på boende för äldre samt långsiktigt hållbara 
alternativ för förskolor och skolor. Staden arbetar kontinuerligt med att säkerställa en god 
kvalitet i framtagandet av nya gator och gång- och cykelvägar, bostäder och kommunala 
servicefunktioner såsom förskolor, skolor och äldreboenden. Därtill arbetar staden vidare med 
att förbättra nuvarande återvinningsstation.  

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.  

Invånare ska vara informerade och kunna ge synpunkter på planerad utveckling av Vaxholm. 
Inom kort kommer förvaltningen ha ett uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. I uppdraget 
anges särskilt att förvaltningen ska främja dialogen med kommunens invånare. Tidigare har så 
kallade ö-möten genomförts på Rindö/Skarpö och på Resarö. Mötena har varit uppskattade 
och avsikten är att fortsätta ha sådana möten ö-vis. Dessa initiativ bör utökas över hela 
kommunen och även kompletteras med lösning för att ta reda på vad invånarna vill, både i 
detaljfrågor och rent generellt för framtiden. Medborgarförslag är ett steg i den riktningen. 

Insatser för ökad social och ekologisk hållbarhet 
Inom målområdet livsmiljö som innefattar både social och ekologisk hållbarhet är 
utgångspunkten inför 2019-2021 de globala hållbarhetsmålen och att leva upp till Agenda 
2030. Vaxholms stads gemensamma utmaningar är att arbeta fram en gemensam 
hållbarhetsstrategi som innefattar både sociala och ekologiska dimensioner och integrera 
hållbarhetsarbetet i all kommunal verksamhet så att det utgör en självklar del i alla stadens 
beslut. 
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2019-2021 kommer Vaxholms stad inom området social hållbarhet bland annat fortsätta 
arbetet kring ökad hälsa för stadens invånare och ökad upplevelse av trygghet. Inom ekologisk 
hållbarhet är bland annat vattenfrågor ett utvecklingsområde där till exempel 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är vägledande. Att öka förutsättningar för cykel-, gång- och 
kollektivtrafik för att minska utsläpp av växthusgaser är ett annat område i fokus. 
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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.  

 

 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

 Utbildningen är stimulerande, anpassad och tillgänglig för alla barn och elever. 

 Barn, elever och föräldrar är nöjda med utbildningsverksamheterna. 

LIVSMILJÖ 

 Förskolan, skolan och fritidshemmet är en trygg, kunskaps- och 
hälsofrämjande miljö som är tillgänglig för alla. 

 Utbildningsverksamheterna arbetar för en hållbar miljö i enlighet med BUN:s 
agenda för ekologisk hållbarhet.  

EKONOMI 

 Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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Prioriteringar och utveckling 
Vaxholms stads kommunala förskolor, grundskolor och fritidshem håller en hög kvalitet, vilket bland 
annat visas genom goda kunskapsresultat och nöjda elever och föräldrar. Utvecklingsinsatser som har 
givit ökat resultat i verksamheterna har bland annat varit kompetensutveckling inom undervisning, 
digital didaktik och systematiskt kvalitetsarbete. Inom grundskolan har fokus under 2018 varit att öka 
lärares specialpedagogiska kunskaper och förhållningssätt för bättre inkludering och delaktighet för alla 
elever. Fritidsverksamheten för ungdomar på Rindö och Resarö ska stärkas med kommunalt anställd 
personal. 

Utveckling av undervisning i förskolan 
Förskolorna kommer fortsätta att utveckla undervisning i förskolan med fokus på att aktuell 
forskning omsätts i praktiken genom olika arbetssätt och undervisningsmetoder. Ett delområde 
är digital didaktik för att utveckla och erbjuda likvärdiga möjligheter till lek, utforskande och 
undervisning i den digitala lärmiljön. Digitaliseringen av skolan har ifrågasatts allt mer på 
senare tid. Under perioden bör nämnden vara observant på rönen inom området och vara 
beredd på att önskemål om utredning kan komma att aktualiseras.  
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Utveckling av undervisning genom digitalisering 
Grundskolorna kommer fortsätta att prioritera fortbildning inom digital kompetens genom det 
så kallade Undervisningslyftet för alla lärare. Där ingår bland annat programmering, digital 
matematikundervisning, digitalt berättande och kritisk användning av nätet. I fritidshemmen är 
fokus på fortsatt fortbildning för fritidshemspersonal och att skapa förutsättningar för 
samverkan mellan skola och fritidshem. Insatser för att stärka rektorernas pedagogiska 
ledarskap kommer också att ske. Se ovan kommentar om digitalisering. 

Förebygga och hantera hög frånvaro 
För att arbeta mot målet att erbjuda en utbildning som är stimulerande, anpassad och 
tillgänglig för alla barn och elever är en viktig utvecklingsinsats att etablera en tydlig process på 
förvaltnings- och skolnivå för att förebygga och hantera hög frånvaro.  

Insatser för ungdomar mot studier eller arbete 
Kommunens aktivitetsansvar (KAA) vänder sig till ungdomar mellan 16-20 år som varken 
studerar eller arbetar. Insatserna som erbjuds är individuellt anpassade med syfte att få 
ungdomarna att återgå eller påbörja studier eller annan sysselsättning. Samarbete mellan 
arbetsförmedlingen och KAA är etablerat och "Projekt: Entreprenör" som genomförts två 
somrar i rad kommer också att erbjudas 2019. Under året kommer Vaxholms stad arbeta för 
att kunna erbjuda ungdomarna ytterligare fler insatser. 

Kulturskolan breddar utbudet 
Kulturskolan arbetar vidare med att utveckla sin verksamhet med mål som ligger i linje med 
kulturskoleutredningen. Arbete med att bredda utbudet pågår liksom en utredning för att 
kartlägga närliggande kommuners organisation och finansiering av kulturskolan. Utredningen 
planeras ligga till grund för fortsatt utveckling samt lägre kostnad för deltagande i kulturskolan. 

Insatser för ökad social och ekologisk hållbarhet 
Utbildningsverksamheterna fortsätter arbeta med ekologisk och social hållbarhet. Inom social 
hållbarhet är det fortsatt områden som en trygg miljö, föräldrastöd, drogförebyggande arbete 
och hälsofrämjande förutsättningar som är i fokus. Arbete sker med stöd av kommunens 
folkhälsostrateg och i samverkan med socialförvaltningen.  

Aktiviteter för ekologisk hållbarhet sker både i undervisningen och som en del av hela 
skolans/förskolans profil samt som enskilda kampanjer eller events. Barn- och 
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utbildningsförvaltningens "Agenda för ekologisk hållbarhet" visar hur stadens miljöprogram 
och skolans/förskolans läroplan kan knytas samman. 

Måltidsenheten arbetar för en hållbar miljö i utbildningsverksamheterna genom bland annat ökad 
andel inköpta ekologiska livsmedel och minskat matsvinn. 

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. 

 

 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

 I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter. 

 Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling. 

 Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter 

LIVSMILJÖ 

 Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött. 

 Kommunen har energisnåla lokaler. 

EKONOMI 

 Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

NÄMNDEN MÅL 

KVALITET 

 Vaxholms stad har god service och tillgänglighet 

 Vaxholm har en god stadsmiljö 

LIVSMILJÖ 

 Vaxholm är socialt hållbart. 

 Vaxholm är ekologiskt hållbart. 

EKONOMI 

 Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

132



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 5302-9435 

 

Prioriteringar och utveckling 

Kultur och fritid 
”Kulturnatten” som genomförs varje år i oktober i samverkan med kulturföreningar är välbesökt. 
Kommunen kommer fortsätta att satsa på detta evenemang kommande år och erbjuda invånare i 
Vaxholms stad en kväll med bland annat konserter, teater och utställningar. 

Arbetet med det Idrottspolitiska programmet som tas fram i samarbete med 
hållbarhetsenheten förväntas kunna avslutas under 2019. Förvaltningen kommer inför 2019 att 
följa upp andel elever i åk 3, 6 och 9 som uppger att de ofta eller ibland är med i ledarledd 
aktivitet på sin fritid. Uppföljningen kommer också att göras uppdelat på kön för att se om det 
finns skillnader mellan pojkar och flickor.  

Kommunen ska anlägga gräsyta på Rindö IP och verka för att tennisbanan vid Lägret får vara 
kvar.  

Bibliotek har en grundläggande roll för kunskapsförmedling och det demokratiska samhällets 
utveckling. Avgörande för utveckling av stadens bibliotek är lokalerna. Dessa behöver anpassas 
efter bibliotekets olika uppdrag och besökarnas olika behov som till exempel tysta utrymmen 
för studier och arbete, aktiviteter för barn och unga och olika typer av evenemang. Lokalerna 
behöver också tillgänglighetsanpassas för funktionshindrade. En utvidgning av lokalerna är 
efterfrågad och bör utredas. 

Gator, vägar, park och naturmark 
En uppdaterad långsiktig plan för beläggningsåtgärder inom gatubeståndet har tagits fram och 
flertalet större investeringsprojekt planeras. Parkeringen på Lägret är ett prioriterat projekt 
och detaljplan skall beslutas under våren 2019. I planeringen för 2019 finns även en utökning 
av infartsparkeringen vid Engarn med, vilket sker i samband med Trafikverkets ombyggnation 
av Engarns trafikplats. Resaröbornas önskemål om att ha alla hållplatslägen endast på sjösidan 
bör utredas. 

En uppdaterad inventering av träd i stadsnära miljö arbetas fram och ett åtgärdsprogram 
knutet till detta kommer ligga till grund för delar av verksamheten. 

Inför kommande år vill förvaltningen förbättra stadens snöröjning genom utvecklat samarbete 
med entreprenör.  
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Utbyggnad av bredband till kommunala verksamhetslokaler är utförd på Resarö och Vaxön och 
pågår på Rindö. Kommunen planerar en sjökabel från Vaxön samt förberedelse för fiber till den 
planerade nya skolbyggnaden på Rindö. 

Lokalförvaltning 
Enheten har under 2018 utökat antalet fastighetsförvaltare till tre stycken och avsätter 
resurser till inventering, planering och struktur. Energiförbrukning i fastighetsbeståndet 
kommer att analyseras och leda fram till förslag på åtgärder under nästkommande år. 

E-tjänster 
Förvaltningen har påbörjat arbetet för att digitalisera tjänster och arbetssätt. Bland annat 
förenklar det för invånare att lämna synpunkter, göra felanmälningar och beställningar samt 
boka lokaler.  
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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 
De verksamheter socialnämnden ansvar för ska arbeta professionellt och rättssäkert utifrån 
evidensbaserade arbetssätt med individens behov i fokus. Tydlighet, tillgänglighet och ett gott 
bemötande ska prägla alla socialnämndens verksamheter. 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

 Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens verksamheter. 

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

 Arbetet inom socialnämndens verksamhetsområde utgår från vetenskap och 
beprövad erfarenhet. 

LIVSMILJÖ 

 God hälsa ska främjas hos stadens invånare och deras närstående. 

EKONOMI 

 Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

NÄMNDEN MÅL 

KVALITET 

 Vaxholms stad har god service och tillgänglighet 

 Vaxholm har en god stadsmiljö 

LIVSMILJÖ 

 Vaxholm är socialt hållbart. 

 Vaxholm är ekologiskt hållbart. 

EKONOMI 

 Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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Individen i fokus 
Införanden av arbetsmetoden IBIC (Individens behov i centrum) pågår sedan hösten 2017 och 
kommer att fortsätta under 2019. IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt i 
arbetet med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning som grundar sig i 
lagstiftning. Målet är att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet 
och får möjlighet att stärka sina egna resurser och delaktighet vid genomförande av aktiviteter.  

Digitaliseringen ger nya möjligheter 
Socialförvaltningen ska tillvarata digitaliseringens möjligheter för att öka självständighet, 
delaktighet och verksamheternas kvalitet. Liksom många andra välfärdsverksamheter står 
socialtjänsten inför stora utmaningar. Ändrade arbetsmetoder och nya lösningar är nödvändiga 
för att möta invånarnas behov. Implementering av nya system ska underlätta medborgarnas 
kommunikation med förvaltningen, ge effektivare och rättssäkrare handläggning samt 
möjliggöra för e-tjänster, så att till exempel ansökningar kan göras digitalt. Ett annat exempel 
på digitaliseringens möjligheter är ”nyckelfri” hemtjänst, en möjlighet som undersöks av 
förvaltningen under hösten 2018. Nyckelfri hemtjänst innebär ett digitalt låssystem, vilket har 
en mängd positiva effekter. Bland annat ökar kundernas trygghet och säkerhet. 

Arbete viktigt för etablering 
Mottagandet av nyanlända kommer att minska jämfört med 2018. I kommunens stöd till 
nyanlända finns Arbetsförmedlingens tvååriga etableringsprogram. Myndigheten har även 
påbörjat rekrytering av en jobbcoach, vilket ska öka möjligheten för både nyanlända och 
personer med långvarigt bistånd att bli självförsörjande.   

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

Elcyklar och elbil bidrar till ekologisk hållbarhet 
Socialförvaltningen bidrar också i arbetet mot ekologisk hållbarhet. Elcyklar inom hemtjänsten 
har ersatt en bil under 6 månader, vilket har medfört minskade koldioxidutsläpp. Under 2019 
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kommer inköp av elbil ytterligare bidra till denna minskning.  

 

137



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 5302-9435 

 

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, fastighetsbildningslagen. Ansvaret omfattar vidare namnsättning 
av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser, fastställelse av belägenhetsadresser 
samt tillsyn av skyltar. 

 

 
Prioriteringar och utveckling 

Staden ska uppdatera den bevarandeplan som finns i syfte att kartlägga och skydda särskilda objekt och 
stadsdelars utformning. En del av detta ska också omfatta vägledning även för kommande 
detaljplanering där en ledstjärna i möjligaste mån ska vara att bevara och förstärka Vaxholms intryck 
som ”sommaridyll” och värna arvet som garnisonsstad. 

E-tjänst bedöms kunna förkorta handläggningstiden 
Handläggningstiden i lov- och anmälansärenden mäts genom två indikatorer. Dels 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

 Invånare och företagare är nöjda med stadsbyggnadsförvaltningens 
bemötande. 

 Handläggningstiderna för bygglov är rimliga. 

LIVSMILJÖ 

 Stadsbyggnadsförvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt. 

EKONOMI 

 Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

NÄMNDEN MÅL 

KVALITET 

 Vaxholms stad har god service och tillgänglighet 

 Vaxholm har en god stadsmiljö 

LIVSMILJÖ 

 Vaxholm är socialt hållbart. 

 Vaxholm är ekologiskt hållbart. 

EKONOMI 

 Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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handläggningstiden från det att ansökan kommer in till dess att ett beslut expedieras och dels 
tiden från det att ansökan anses komplett (handlingarna från sökanden bedöms tillräckliga för 
att kunna fatta ett beslut) till dess att beslut fattas i ärendet. Handläggningstiden från 
kompletta handlingar till beslut har under flera år varit kortare än angiven målnivå. Resultatet 
för handläggningstiden från att ansökan kommer in till beslut är sämre, då mycket tid går till 
att invänta kompletterande handlingar från den sökande. För att korta den totala 
handläggningstiden bedöms digitalisering vara en viktig del av lösningen. Under hösten 2018 
förväntas e-tjänster för Stadsbyggnadsnämndens verksamheter finnas och vägleda sökanden i 
vilka handlingar som krävs för att ansökan ska vara komplett. På så sätt kan tiden för att 
invänta kompletterande handlingar minskas. E-tjänster kan dock inte tillfredsställa alla behov. 
Möjligheter till möte med tjänstemän måste kunna tillhandahållas. 

 

Ny lagstiftning med tidsgränser för handläggning av bygglovsärenden 
1 januari 2019 börjar en ny paragraf att gälla i plan- och bygglagen (PBL). Bestämmelsen säger 
att i de fall ett ärende inte avgörs inom de av PBL uppsatta tidsgränserna ska en 
avgiftsreduktion med 1/5 av avgiften ske för varje påbörjad vecka som handläggningen 
överskrids och efter fem veckor tas ingen avgift ut. För lovärenden gäller 10 veckors 
handläggningstid från det att handlingar är kompletta och för anmälansärenden 4 veckor. 
Tiden för att göra en första granskning samt förelägga en sökande om att komplettera sin 
ansökan kommer att regleras. Konsekvenser av denna lagstiftning kan bland annat bli att större 
fokus måste läggas på handläggning istället för rådgivning och service. För att bibehålla 
servicegrad krävs förändringar i arbetssätt och resursanvändning för att kunna hantera denna 
förändring.  

Utveckling av e-tjänster och digitalisering av verksamheten 
Under 2018 har stadsbyggnadsnämnden haft som mål att ha ett ökat digitalt arbetssätt. Målet 
för 2018 var att bland annat att minst 30 procent av alla slutbesked skulle skickas digitalt. I och 
med införandet av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem har möjligheterna till 
digitala arbetssätt mångdubblats och nu skickas i princip alla slutbesked digitalt. 

Under 2019 är digitalisering av verksamheten fortsatt prioriterad. Nästa steg är att införa e-
tjänster och hantera frågan om hur analoga handlingar ska bli digitala. Vidare krävs 
uppdatering av hårdvara för att fullt ut dra nytta av de digitala möjligheterna. Under 2019 
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förväntas sedan processutveckling och implementering av nya rutiner vara i fokus. Målet är att 
under 2019 kunna ha en digital handläggningsprocess fram till det att arkivering av ärenden 
sker.  

Utveckling inom GIS-enheten 
Under 2018 har fokus för kart-, mät- och GIS-verksamheten varit att utveckla rutiner samt 
samordna GIS-tjänster inom staden. Under 2019 kommer ett arbete ske för att styra över 
beställningar till e-tjänster, istället för via analoga blanketter. 

Jämte detta arbete kommer ett standardiseringsarbete av produkternas utseende att 
genomföras för att ge samma information oavsett hos vilken kommun en produkt beställs. 
Detta arbete sker inom det kommunövergripande nätverket Geodata Norrort. 
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  Mål och budget 2019-2021 

  Vaxholms stad 
 

Förslag från Socialdemokraterna till kommunstyrelsen 2018-11-29 

 

Endast tabellerna för  driftsbudget, finansansvar och investering / finansiering är uppdaterade.
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Inledning 

Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2019-2021 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 samt genomföra en riskanalys. 

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. 
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Så styrs Vaxholms stad 

Politisk styrning och organisation 
Allmänna val hölls september 2018 med en ny mandatperiod för åren 2019–2022. 
Kommunfullmäktige tillträder 15 oktober 2018 enligt nya mandatfördelningen. Kommunfullmäktige 
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. Vaxholms stad har därutöver nämnder med olika ansvarsområden samt 
inflytande över flera bolag och förbund. Vaxholms stads medarbetare är samlade i en 
förvaltningsorganisation, vilken har i uppgift att stödja de nämnder de är kopplade till samt att 
utföra det uppdrag som nämnden, lagar och bestämmelser har fastslagit. Kommunstyrelsen har till 
sitt förfogande kommunledningskontoret.  
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Styr-och ledningsmodell 
Vaxholms stads styrmodell tydliggör en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för 
styrning och ledning av kommunen som syftar till att säkerställa kvaliteten i verksamheternas 
grunduppdrag och att de politiska viljeinriktningarna får genomslag i verksamheterna.  

Det finns både en statlig och en kommunal styrning av kommunen. Den statliga styrningen omfattas 
av lagar och förordningar. Den kommunala styrningen utgår bland annat från kommunens 
organisation av politiker och tjänstepersoner, fördelning av ansvar och befogenheter samt former 
för planering och uppföljning.  

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

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 årshjul, volymfördelning och 
finanspolicy. Beslutad budget och resultatet följs upp och redovisas genom månadsrapporter, 
tertialrapporter samt helårsbokslut. Barn- och utbildningsnämndens samt socialnämndens budget 
är i stora delar volymbaserad. Övriga nämnders budget är anslagsfinansierad. 
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Mål och resultatstyrning 
Mål- och resultatstyrning skapar fokus, är utgångspunkt för prioriteringar och styr organisationens 
utveckling. Styrningen utgår från strategiska mål för respektive nämnd inom de tre målområdena: 
kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget 
som nämnden vill fokusera på under kommande treårsperiod. Målen följs upp både kvalitativt och 
kvantitativt. Måluppfyllelse bedöms utifrån utfall av ett antal indikatorer med ett beslutat målvärde 
som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målen. Resultatet följs upp och redovisas vid 
tertialrapporter och årsredovisning. Nämndernas mål är övergripande, vilket skapar utrymme för 
verksamheten att med utgångspunkt från sin profession och kunskap om verksamheten identifiera 
vad som behöver utvecklas för att nå målen. Förvaltningar och enheter identifierar därmed 
prioriterade utvecklingsområden och insatser utifrån sitt nuläge. Strukturen tar till vara 
medarbetarnas kunskap, erfarenhet och engagemang.   

 

Bild: Mål- och resultatstyrning i Vaxholms stad 

Kvalitetssäkring av grunduppdraget 
Mål- och resultatstyrning är inte tillräckligt för att följa upp kvaliteten i kommunens tjänster. Utifrån 
framför allt statlig styrning inom socialtjänsten och utbildningsverksamhet finns krav på 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete1 som omfattar arbetssätt och metoder för att följa 
upp, säkra och utveckla kvalitet utifrån hela uppdraget.  

Kvalitetssäkring av grunduppdraget säkrar kvaliteten av utförda tjänster och ger förutsättningar för 
en kontinuerlig utveckling och förbättring av verksamheten. Kvalitetssäkringen kan bestå av flera 
olika metoder och vara både kvantitativa och kvalitativa. Exempel på metoder för kvalitetssäkring är 
nämndens utökade lista av nyckeltal som följer upp verksamheten, internkontroll och 
processorientering. Att använda processorientering som metod 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. Uppföljningarna och utvärderingar ligger 
sedan till grund för gemensamt lärande och kontinuerligt förbättringsarbete men också för att 
prioritera enhetens mål inför kommande tidsperiod. Kvalitetssäkring uppnås också genom att 
processorientering ger möjlighet att skapa en gemensam förståelse och samsyn kring uppdraget.  

Riskanalys och internkontroll  
Internkontroll är det samlade begreppet för den organisering och de system, processer och rutiner 
som bidrar till att säkerställa att kommunen har god ekonomisk hushållning, informationen om 
verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, 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. 

                                                           
1 Krav i SOSFS (2011:9) och Skollagen (2010:800) 
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Dessa risker ingår som en del i nämndens internkontrollplan, vilken 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. 

Upphandlingsplan 
Nämnderna ska också i samband med mål- och budget anta en upphandlingsplan för åren 2019-
2021. 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 
Med utgångspunkt från Vaxholms stads vision har kommunfullmäktige fastställt tre övergripande 
målområden: Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. Områdena kvalitet och livsmiljö omfattar 
verksamheternas resultat medan området ekonomi omfattar insatta resurser. Dessa båda 
perspektiv utgör grunden för bedömning om god ekonomisk hushållning. 

Kommunstyrelsen och varje nämnd har strategiska mål inom respektive målområde som 
övergripande beskriver vad verksamheterna ska prioritera inom den kommande treårsperioden. 
Varje mål mäts med ett antal indikatorer med ett beslutat målvärde som signalerar om staden är på 
rätt väg mot att uppnå målen. Utifrån nuläget identifierar förvaltningarna och enheterna 

prioriterade utvecklingsområden och insatser för att nå målen. 

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

 Budgetavvikelse 

 Resultat i procent av skatteintäkterna 

 Soliditet 
I de två tertialrapporterna samt i årsredovisningen gör kommunstyrelsen och respektive nämnd en 
uppföljning av sin måluppfyllelse. Målen följs upp genom att nämnden redovisar resultat för 
indikatorer samt beskriver arbetet inom prioriterade utvecklingsområden och specifika insatser. 
Bedömningen av måluppfyllelsen sker för respektive indikator enligt en trafikljusmodell. Se ruta 
nedan.  

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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För indikatorer som mäter ekonomisk avvikelse har en gräns mellan gult och rött satts vid 
2 procent. 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 

50%

25%

25%

 

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. 

Så här visas måluppfyllelsen för indikatorerna 

 Målvärdet är uppfyllt 

och… 

Resultatet är externt jämförbart 

 Målvärdet är på väg att uppfyllas 

Resultatet är minst 85 procent av målnivån 

eller… 

Resultatet är uppfyllt men är inte externt jämförbart 

 Målvärdet är inte uppfyllt 

Resultatet är lägre än 85 procent av målnivån 
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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. 

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. 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 målområden.  
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Politisk inriktning och prioriteringar 

Allmänna val hölls september 2018 med en ny mandatperiod för åren 2019-2022. 
Kommunfullmäktige tillträder 15 oktober 2018 enligt nya mandatfördelningen. Mandatfördelningen 
i fullmäktige blev följande: 

Mandatfördelning - kommun Vaxholm  

Förk. Parti 
Antal 
2018 

  

M Moderaterna 7   

C Centerpartiet 4   

L Liberalerna  2   

KD Kristdemokraterna 1   

S Socialdemokraterna 4   

V Vänsterpartiet 2   

MP Miljöpartiet de gröna 1   

SD Sverigedemokraterna 2   

WAX Waxholmspartiet 8   

 Totalt 31   

Ärendet mål och budget utformas och arbetas fram under hela året, med start med föregående 
årsredovisning utifrån utfall och framåtblick.  Under våren genomfördes därefter strategidagar med 
styrelse och nämnder, i juni fastställdes ingångsvärden i budgeten i stadens ramärende. Dessa ligger 
sedan till underlag för nämndernas yttranden till mål och budget som behandlades i respektive 
nämnd i andra halvan av september. Förslag till mål och budget presenteras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott i början av oktober. Den sammantaget långa beredningstiden av mål och budget 
borgar för förankring och framväxt. 

Valet 2018 har medfört möjligheter för en ny politik för Vaxholm 

Efter valet 2018 har den politiska sammansättningen i Vaxholms kommunfullmäktige förändrats  
väsentligt. Det ger förutsättningar för en delvis ny inriktning av politiken i Vaxholm. Det här 
förslaget till budget innehåller en del förändringar i textavsnitten och några få men betydelsefulla 
ändringar som påverkar driftsbudget, investeringsplan och kommunens låneskuld.  De speglar i stort 
en  samsyn om politiken, som finns hos  de partier som tillsammans stärkt sin ställning i valet. 

Den stora förändringen är, att förslaget utgår från att exploateringen av Norrberget inte genomförs, 
vilket medför en viss ökning av kommunens låneskuld. Några investeringar, som då inte behövs, har 
dragits ur investeringsplanen och kommunens räntekostnader har justerats med hänsyn till den 
högre låneskulden. I övrigt har ramen för Barn- och Utbildningsnämnden ökats med 2Mkr 2019 för 
att förstärka kommunens fritidsgårdsverksamheter och möjliggöra sänkta taxor i kulturskolan. 

151



Rapport 
 
 

12 av 50 

Valfrihet och konkurrens 

Inom de verksamheter kommunen enligt lag eller kommunala beslut ansvarar för, skall invånarnas 
behov och önskemål alltid vara i fokus. Stadens verksamheter ska aktivt medverka till att skapa 
valfrihet mellan de skilda verksamhetsenheter som finns. 

Kommunens ansvar för omsorg och utbildning skall i första hand tillgodoses inom ramen för 
kommunens egna verksamheter. När särskilda skäl finns för att verksamheter inom dessa områden 
också skall drivas av andra utförare än kommunen, skall kommunen positivt arbeta för att dessa 
etableras. 

Kommunen bör tillse, att det inom varje verksamhetsgren finns möjlighet för medborgarna att välja 
en kommunalt driven verksamhet. För sådana omsorgs- och utbildningsverksamheter, som 
kommunen ansvarar för, bör monopolställning inom kommunen för annan utförare än kommunen 
undvikas. 

Externa utförare skall ha förutsättningar att driva sin verksamhet med samma kvalitet som i 
motsvarande kommunala verksamheter. Kommunens redovisnings- och budgeteringssystem skall 
utformas så, att det är lätt att visa, att externa utförare garanteras ekonomiska villkor som är 
likvärdiga med de, som gäller för kommunens egna verksamheter. 

Skolverksamhet 
Utbildningsverksamheterna ska ha god måluppfyllelse och goda resultat i jämförande mätningar. 
Undervisningen och lärmiljöerna är tillgängliga och anpassade och utvecklas systematiskt med 
utgångspunkt i aktuell forskning. Barn och elever har tillgång till digitala verktyg och lärarnas 
didaktiska kompetens utvecklas kontinuerligt för att möta nya behov. Alla elever ska lämna 
grundskolan med fullständiga betyg. 

Ledorden "tillsammans, kreativitet, engagemang och variation" är utmärkande i lärmiljön och barn 
och elever känner sig trygga och stimulerade och kan rekommendera sin verksamhet till andra. 
Staden är öppen för att valfriheten utökas och att barn och elever erbjuds ett brett utbud av 
utbildningsverksamheter. 

Kronängsskolan stod färdig i augusti 2017 och en ny modern skola välkomnade elever i årskurs 7 till 
9. Kronängsskolan är ett attraktivt skolval där idrott, kultur och utbildning möts och utvecklas.  
Enligt nuvarande befolkningsprognos riskerar skolan nå sitt kapacitetstak redan 2019. Därför bör 
Kronängsskolans planerade annex färdigställas senast 2020. Flera nya skolbyggnader planeras 
kommande år: Utbyggnad av Resarö skola, nybyggnation av skola på Rindö samt ny förskola i 
området Storäng samt ny plats för förskolan Båten. 

Förskola och annan pedagogisk omsorg 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik 
för alla barn som deltar. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att 
varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 
barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten. 

 

 

152



Rapport 
 
 

13 av 50 

Vaxholm ska driva utvecklingen för en giftfri vardag, barn prioriteras i första hand eftersom de är 
extra känsliga för kemikalier. Giftiga ämnen på förskolor och skolor bör fasas ut, kunskapshöjande 
åtgärder för förskole- och skolpersonal samt föräldrar genomföras och krav på giftfria produkter bör 
formuleras vid upphandling. 

På Öppna förskolan ska barn och vuxna få pedagogisk och social vägledning och möjlighet att knyta 
nya kontakter. 

Socialtjänst och äldreomsorg 

Socialtjänsten verkar för att skapa goda levnadsvillkor och trygghet för stadens invånare. 

Den lagstadgade verksamheten är en del av kommunens kärnverksamhet. Våra äldre invånare och 
personer med funktionsnedsättning ska, så långt det är möjligt, kunna bo kvar i sina hem och få god 
omsorg samt den hälso- och sjukvård som behövs. 

Ett nytt särskilt boende för dem, som inte längre kan bo kvar hemma, kommer att uppföras på 
Norrberget med plats för 54 boende. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva och delta i 
samhället på samma villkor som andra med god upplevd livskvalitet.  

Barn och unga som är i behov av stöd och omsorg ska växa upp under trygga förhållanden. 

Allt arbete inom socialtjänsten ska bedrivas systematiskt med god mätbar kvalitet utifrån uppsatta 
mål och strategier. Digitalisering och tillgänglig teknik ska användas i så stor utsträckning som 
möjligt samt aktivt följa kunskapsutvecklingen inom området. 

De personer som är i behov av socialtjänstens tjänster ska uppleva en hög tillgänglighet samt erhålla 
stöd för att få sina behov tillgodosedda. 

Maten och dess miljöpåverkan 

All mat som serveras i våra förskolor och skolor samt äldreboenden skall hålla hög kvalitet och vara 
producerad på ett sätt som är i nivå med svensk miljö- och djurskyddslagstiftning. All mat som köps 
in ska i möjligaste mån (utifrån näringsriktighet, pris/budget och marknaden) leva upp till 
Upphandlingsmyndighetens baskrav. Vaxholms stad ska också bidra till att matens miljöpåverkan 
minskar genom åtgärder mot matsvinn och insamling av matavfall. Närproducerad mat bör 
uppmuntras, bland annat genom att göra det lättare att lägga anbud på delar av en upphandling. 
Andelen ekologisk mat i förskolor och skolor ska uppgå till 40 procent till 2018. För att nå samtliga 
dessa mål bör nuvarande kostpolicy revideras under mandatperioden. 

Näringsliv och turism 

Vaxholm har relativt många små företag och ett fåtal något större. I förhållande till folkmängden 
startas ett stort antal nya företag. Eftersom Vaxholm har ett mycket värdefullt varumärke som 
besöksmål utgör besöksnäringarna en betydelsefull del av näringslivet. 

Det är oroande, att Vaxholm i de senaste årens undersökningar om kommunens företagsklimat fått 
försämrade resultat.  Flera problem nämns ofta vid samtal med representanter för det lokala 
näringslivet. Några av dem är: 

 Svårigheter för företagare att få rimligt stöd i handläggningen av sina ärenden hos kommunen. 

 Bristen på mark och lokaler för utveckling av lokala företag eller nyetableringar. 

 Tillgängligheten för bilburna kunder till kommunens handelscentrum på Vaxön 
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Stadens samarbete med det lokala näringslivet måste fortsätta att förbättras. Organisationen 
Vaxholm Turism och Näringslivsutveckling liksom övriga företagsorganisationer är viktiga 
samarbetsparter för kommunen. Näringslivsstrategin som utarbetats med visionen "Vaxholms 
Näringsliv 2020", utgör en bra grund för det fortsatta arbetet med att skapa ett bra företagsklimat i 
kommunen, men måste uppdateras. 

Kommunstyrelsens näringslivsberedning har ansvaret för att leda och utveckla kommunens 
näringslivspolitik. Dess arbete måste ges större tyngd och dess förvaltningsresurs  förstärkas. Där 
skall företagen få hjälp att få kontakt med rätt handläggare inom kommunförvaltningen och där 
skall finnas kapacitet att följa upp näringslivsrelaterade ärenden, så att de blir adekvat och rimligt 
snabbt behandlade. 

Kommunen måste aktivera planeringen av verksamhetsområden och bevaka, att de som redan 
finns kan fortsätta utvecklas för verksamhetsändamål. Varvsområdet på Rindö måste bevaras som 
verksamhetsområde, och möjligheter att bättre använda mark och lokaler för verksamhetsändamål 
finns även på andra delar av ön. På Vaxön måste befintliga verksamhetsområden för både 
kommunal och privat verksamhet värnas mot önskemål om exploatering för bostadsändamål. 

Besöksnäringarnas behov bör särskilt beaktas i den fortsatta planeringen av Vaxholms kajområden. 
Attraktiva delar av Vaxön skall göras mer tillgängliga för både invånare och besökare. 
Stadsvandringsstråk och strandpromenader med informationstavlor om historiskt intressanta 
objekt skall underhållas och byggas ut. Arbetet med att tillgängliggöra Vaxholms kastell för allt fler 
verksamheter är viktigt. 

Förhandlingarna med Statens Fastighetsverk om utveckling av områden längs Vaxholmsvägen 
mellan Bullerholmen och Ladvik för både bostads- och verksamhetsändamål måste aktiveras. 
Särskilt är det angeläget att snarast starta en planering i området för ytkrävande verksamheter som 
inte kan rymmas på andra ställen i kommunen. Exempel på sådana är SL:s bussterminal, 
kommunens återvinningscentral och småbåtshamnar med båtuppläggningsplatser. 

Kultur och fritid 
Stora delar av Vaxön ligger inom riksintressen för kulturmiljövården, och bebyggelsen, speciellt 
inom östra Vaxön, har mycket stora kulturhistoriska värden. Dessa hotas av att området fortfarande 
delvis omfattas av gamla detaljplaner, som inte tar tillräcklig hänsyn till kulturmiljövärdena. För att 
tydliggöra bebyggelsemiljöernas kulturvärden utarbetades på 1970-talet en bevarandeplan för östra 
Vaxön, som antogs av kommunfullmäktige 1979. 

Efter nästan 40 år utan uppdateringar av bevarandeplanen, är det hög tid att detta sker. En 
kulturmiljöinventering av alla värdefulla områden i kommunen måste genomföras i samband med 
arbetet på en ny översiktsplan. Med den som grund ska ett kulturmiljöprogram för Vaxholm 
utarbetas med sikte på att antas av fullmäktige tillsammans med en ny översiktsplan. 

Bidrag till arbetet med kulturmiljöprogrammet går att få från länsstyrelsen, och resterande 
kostnader kan rymmas inom budgeten för kommunstyrelsens planeringsverksamhet. 

Kulturskolans verksamheter skall vara tillgängliga för alla intresserade barn. Vaxholms taxor i 
kulturskolan är dock bland de högsta i Stockholms län, vilket kan medföra att en del barn av 
ekonomiska skäl måste avstå. Därför måste taxorna i kulturskolan sänkas. En första sänkning 
genomförs 2019. 
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Ett rikt utbud av fritidsaktiviteter ger alla i staden trygghet och utveckling samt skapar en bättre 
livsmiljö. Staden stödjer kulturella aktiviteter och yttringar som gagnar invånare i alla åldrar. De 
ideella krafterna inom kultur och idrott är viktiga och ska stödjas. Taxorna för föreningslivets hyror 
av kommunens lokaler och anläggningar för ungdomsverksamhet behöver ses över för att inte vara 
onödigt betungande för de ideella organisationerna. 

Flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ha likvärdiga förutsättningar att leva goda liv i Vaxholm. 
Därför bör offentliga resurser fördelas jämställt. Vaxholm bör integrera jämställdhet i 
budgetarbetet (gender-budgetering), vi börjar med kultur- och fritidsverksamheten.  Åtgärden 
kommer att stärka jämställdheten, men också öka kvaliteten i kommunens verksamheter. 

För många ungdomar är fritidsgårdsverksamheterna i Storstugan och på Resarö och Rindö mycket 
viktiga. Storstugans verksamheter behöver stärkas och de ideellt drivna fritidsgårdsverksamheterna 
på Resarö och Rindö behöver få professionellt stöd av kommunanställd personal. I budgeten för de 
kommande åren finns utrymme för att stärka verksamheten med flera nya fritidsledare. 

Bostäder 

Vaxholm ligger i en expansiv del av Sverige. Tillväxten i regionen, både ekonomiskt och 
befolkningsmässigt, är stark. Vaxholm är en attraktiv kommun att bosätta sig i, med stor efterfrågan 
på bostadsmarknaden. Sedan kommunen bildades 1983 har staden procentuellt vuxit näst mest 
bland rikets 290 kommuner.  

Nybyggnation i staden kan ske i flera upplåtelseformer, med såväl äganderätter, bostadsrätter som 
hyresrätter. Förtätning är inget självändamål utan staden bör efter den snabba tillväxttakten under 
de senaste 35 åren konsolideras så att invånarnas miljö värnas bättre. Särskilt gäller det de centrala 
grönområden som finns på alla våra öar, och som är mycket viktiga närrekreationsområden för alla 
närboende. 

1999 beslutade den styrande majoriteten att sälja kommunens bostadsbolag Vaxholmsbostäder. 
Bostadspolitiskt var konsekvenserna av försäljningen av Vaxholmsbostäder omvälvande. 
Kommunen förlorade i ett slag ett professionellt fastighetsföretag, som kunde både förvalta och 
låta bygga bostäder. 

Genom den bristen hos kommunen kombinerat med en bristande politisk vilja från kommunens 
styrande majoritet byggdes från 1999 fram t.o.m. 2017 endast 27 hyreslägenheter i Vaxholm. Under 
samma tid omvandlades merparten av hyreslägenheterna i Vaxholmsbostäder till bostadsrätter. 
Därigenom minskade antalet hyreslägenheter i kommunen med drygt 750 samtidigt som det 
byggdes ytterligare 182 nya bostadsrätter och 764 nya bostäder med äganderätt. 

Genom den här politiken har andelen hyreslägenheter i kommunen nu sjunkit till ca 15% av 
bostadsbeståndet, vilket är mindre än hälften av genomsnittet i Stockholms län. För många, som 
har rimlig anledning att bo i Vaxholm och inte har ekonomiska möjligheter att köpa sig en bostad 
här, är bristen på hyresbostäder ett svårt problem.  

För att skapa ett rättvist och dynamiskt samhälle behövs bostäder även för dem som inte har råd att 
köpa en bostad i Vaxholm. Hyresbostäder ger ungdomar en chans att flytta hemifrån och stanna i 
kommunen. De är viktiga för familjer, som får ändrade livsförhållanden och behöver hitta ett 
alternativt boende (dödsfall, skilsmässor, ändrade ekonomiska förhållanden). 
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De behövs också för att tryga kommunens personalförsörjning, och för att flyktingar med 
uppehållstillstånd, som kommunen tar emot i tillfälliga bostäder på statens bekostnad under två år,  
skall ha en möjlighet att kunna stanna kvar i en  permanent bostad i Vaxholm. 

Kommunen måste nu kraftigt prioritera att öka andelen hyresbostäder i kommunen. För att klara 
det behöver kommunen skapa ett professionellt kommunägt fastighetsföretag med bl.a. de flesta 
kommunägda fastigheter som grund, i likhet med vad grannkommunen Österåker gjort med sitt 
bolag Armada. Vid kommande bostadsprojekt måste ambitionen vara, att en stor andel av 
bostäderna ska bli hyresrätter. 

Ny- och ombyggnationer ska ske enligt fastställda hållbarhets- och miljökriterier. Park- och 
grönområden  ska värnas och särskilda kvarvarande grönområden ska om möjligt skyddas för 
framtida exploatering eller större förändringar. Sammantaget ska Vaxholms särart som 
garnisonsstad och skärgårdssamhälle värnas. Det blir en viktig del i utformningen av kommunens 
översikts- och detaljplanering. 

Infrastruktur 

Snabb och trygg kollektivtrafik måste kombineras med framkomliga vägar och utökade möjligheter 
att gå och cykla säkert. Kollektivtrafiken till lands och till sjöss måste ha god turtäthet och förbättras 
mellan kommundelarna och centrum. Arbetspendling med båt ska underlättas. Det ska vara lätt att 
parkera för att åka kollektivt. 

Planarbetet för västra Rindö, som påbörjades 2015, måste snarast återupptas för att slutföras så 
snabbt som möjligt. Först då möjliggörs tillskapande av ett funktionellt bilmagasin, kraftigt utökad 
infartsparkering, reservfärjeläge och en bättre anslutning till området av vägen till Skarpö. Även 
planen för Resarö centrum måste skyndsamt slutföras för att lösa viktiga infrastrukturproblem där. 

Staden ska genom att samverka med Trafikverket, SL, Waxholmsbolaget, färjerederierna, 
landstinget, grannkommunerna och intresseföreningar lösa gemensamma trafikfrågor, såsom 
Arninge Resecentrum, infartsparkeringar, Engarns cirkulationsplats och skärgårdstrafiken. 

 En grundlig översyn bör genomföras för att på sikt minska problemen med parkering i stadskärnan 
för de boende och för näringsidkarnas kunder.   

Fortsatt utbyggnad ska göras för att skapa trygga och säkra leder för icke bilburna trafikanter. Gång- 
och cykelvägsutbyggnad till Överby, till Bogesunds slott samt komplettering av cykelväg på Rindö 
planeras. Dialog om byggnation av cykelväg till Arninge ska fortsätta med Trafikverket. 

Miljö och energi 

Strategiarbetet med miljö- och energifrågorna är betydelsefulla. Under innevarande mandatperiod 
har redan flera övergripande styrdokument antagits, såsom miljöplan och energiplan som visar på 
riktningen framåt. En hållbarhetsredovisning, som kopplar samman ekologisk och social hållbarhet, 
ingår som en del i årsredovisningen. En blåplan (vattenplan) är framtagen. Strategiarbetet ska 
fortsätta utvecklas. 

Staden ska fortsatt samverka med kommunerna inom Östersjöinitiativet. Ett bidrag till en friskare 
Östersjö är anslutning av Vaxholms vatten- och avlopp till ett större reningsverk. 
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Staden tar ansvar och driver miljöutveckling inom kommunen. Vi arbetar för att underlätta val av 
miljövänlig uppvärmning och energieffektivisering samt skapar möjligheter för ökad användning av 
förnyelsebar energi. Vid fastighetsinvesteringar ska en hög miljö- och energistandard eftersträvas. 
Återvinningscentralen och återvinningstationernas placering och utformning ska utvecklas och 
förbättras. Kommunens verksamheter ska fortsätta att successivt övergå till miljöbilar. 

Nyanlända, etablering och integration 

Flyktingströmmen till Sverige 2015 nådde nivåer som inte setts sedan andra världskriget och under 
detta år tog sig 163 000 personer till Sverige. Flera förändringar av europeisk och svensk 
flyktingpolitik har sedermera medfört ett minskat antal flyktingar som söker asyl i Sverige. Den 
globala situationen är dock fortfarande orolig och antalet personer på flykt är stor. Staden kommer, 
som den gjort de senaste två åren och planerar för innevarande år också att ta emot sin andel av de 
nyanlända som får kommunplacering och kommer fortsatt att möta behovet under 2019 och 
framåt.  

Osäkerheten kring antalet på mottagandet är en riskfaktor kommande år då staden inte fullt ut kan 
bedöma antalet, effekter på verksamheterna eller hur de statliga ersättningssystemen kommer att 
se ut över hela perioden.  

För att möta de utmaningar som en ökning av nyanlända i staden utgör i första hand avseende 
bostadssituationen har en bostadsstrategi för nyanlända och ensamkommande barn antagits:  

• Staden tillskapar boenden i möjligaste mån i befintliga, existerande fastigheter. 

• Bygger nya permanenta bostäder. 

• Samverkar med privata hyresvärdar och fastighetsägare. 

• Kompletterar med tillfälliga moduler i den mån att antalet ovan inte räcker till.  

• Bostäderna fördelas över kommunens area.  

• Ensamkommande barn och unga placeras i möjligaste mån i familjehem, stödboenden och 
gruppboenden inom kommunen.  

Vaxholm ska fortsatt också möta de ökade behoven inom skola och socialtjänst och en snabb 
etablering och integration prioriteras. Det lokala engagemanget är stort och ska fortsatt stödjas, där 
föreningsliv och ideell sektor gör stora insatser. Andra samverkansprojekt ska fortskrida, såsom 
VIDA, ett projekt som ska leda till social inkludering och främja möjligheter på arbetsmarknaden för 
nyanlända, vilket sker i samverkan mellan länsstyrelsen i Stockholm, kommuner, 
arbetsförmedlingen och det civila samhällets organisationer. 

Ekonomi och tillväxt 

Vaxholm måsteanpassas efter den verklighet som råder avseende kraftig  befolkningsexpansion. En 
kombination av mycket kraftiga byggkostnadsökningar och utjämningssystem har gjort att 
expansion utan genomtänkt planering leder till utökad låneskuld per invånare. Då Vaxholm är 
beläget på öar är infrastruktur- och transportlösningar komplicerade. Då staden inte själv råder över 
kollektiv- och färjetrafik har vi som en av länets minsta kommuner en svår uppgift att hävda våra 
intressen av förbättringar.  

Kommunalskatten ska på sikt sänkas till i nivå med den i andra jämförbara kommuner. Stadens 
driftsbudget ska uppnå vedertagna mål och kommunens egna riktlinjer för en långsiktigt hållbar 
ekonomi. 
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Särskilda prioriteringar 

Vaxholms stad är en del av Stockholmsregionen där utvecklingen utgår från den brett politiskt 
förankrade visionen ”Europas mest attraktiva storstadsregion”. Kommunen ingår även i 
kommunsamarbetet Stockholm Nordost där infrastruktur, hållbar utveckling samt fler 
arbetstillfällen, företag och bostäder utgör prioriterade frågeställningar. Det är i grunden positivt att 
många vill arbeta, bo och leva i vår kommun samt att det finns ett tryck från enskilda, region och 
stat att vi tillhandahåller fler arbetsplatser och bostäder. 

Tyvärr ser vi att verkligheten visar på ett ökat arbetspendlande ut ur kommunen. Andelen har ökat 
från 65% till 70% på kort tid. Intrycket är att kommunen har svårt att attrahera etablering lokalt av 
den typ av arbeten, som invånarna i stor utsträckning har. Efter många år av Sverigeledande tillväxt 
av invånare, behöver staden, dess infrastruktur och ekonomi konsolideras. Vi behöver komma ikapp 
på flera eftersatta områden och måste öka vår förmåga, att ställa motkrav på region och stat. 

Som särskilda prioriteringar gäller att: 

 Skapa förutsättningar för att åstadkomma goda resultat utgående från de tre 
kommungemensamma målområdena 

 Fortsätta arbetet med kvalitetsstärkning med särskilt fokus på: 
o Av kommuninvånaren upplevd kommunal service i form av tillgänglighet och 

bemötande 
o Utvecklande av verktyg och processer för att understödja en effektiv kommunal 

förvaltning 
o Utvecklande av samverkansformer och samarbeten 

 Ekonomi i balans 
o Kostnadseffektiva verksamheter 
o Leverans av driftsresultat som säkrar god ekonomisk hushållning 
o Finansiering av investeringbehov 
o På lång sikt minska låneskulden per invånare 
o Över tid sträva efter en skattesats som är likvärdig med jämförbara kommuner 
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Planeringsförutsättningar 

Samhällsekonomin 

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) räknar med 
att BNP växer med närmare 3 procent i år. Under konjunkturåterhämtningen har det framförallt 
varit den inhemska efterfrågan som drivit tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar 
den internationella utvecklingen bättre fart vilket gynnar svensk export. Den inhemska efterfrågan 
förväntas dock försvagas under 2019, då högkonjunkturen når sin topp och BNP växer 
långsammare. I och med att SKL räknar med att antalet arbetade timmar inte ökar nästa år sker det 
en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett glapp riskerar uppstå 
mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den 
snabba befolkningsutvecklingen och den demografiska förändringen i Sverige för med sig. 
 

Konjunkturen på väg att kulminera 
Konjunkturen är för närvarande stark. Antalet arbetade timmar ökade kraftigt fjärde kvartalet 2017 
och har fortsatt uppåt under början av året. Arbetskraftsdeltagandet är högt och både näringslivet 
och offentlig sektor har stora svårigheter att rekrytera personal. Konjunkturinstitutets 
konjunkturbarometer redovisar att näringslivet, framför allt industri och byggverksamhet, 
bedömer nuläget som mycket bra. Men det finns tecken på att konjunkturen är på väg att dämpas. 
Företagens konfidensindikator, som avser att ge en helhetsbedömning av läget, är på hög nivå men 
har vikt ned de senaste månaderna. Den andel av företagen som anger att man planerar att öka 
sysselsättningen minskar. Lägre nivå på bostadsbyggandet (från förra årets höga nivå) kommer att 
försvaga konjunkturen. Sammantaget är SKL:s bild att tillväxttakten successivt avtar under loppet av 
året och konjunkturen kulminerar inom det närmaste året. Förloppet när det gäller antalet arbetade 
timmar åskådliggörs i diagram 4. 
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Kommunernas ekonomi 

Kommunernas resultat för 2017 uppgick till 24 miljarder kronor och ligger därmed klart över 
tumregeln för god ekonomisk hushållning i sektorn. Det är andra året i rad med rekordresultat. 
En bra utveckling av skatteunderlaget, extra statligt stöd och större reavinster än normalt bidrar till 
det goda resultatet. En sämre skatteunderlagsutveckling 2019–2021, i kombination med fortsatt 
stora behovsökningar väntas leda till sämre resultat. För att klara att öka resurserna till 
verksamheterna fullt ut i takt med demografin, och ett resultat på 1 procent av skatter och 
generella statsbidrag, krävs budgetförstärkande åtgärder på 30 miljarder 2021 (cirka 1 procent av 
bruttokostnaderna årligen). Det kommer med andra ord att krävas effektiviseringar 
framöver. Brist på utbildad personal kommer att sätta ytterligare press på kommunerna att hitta 
nya lösningar för att klara välfärdsuppdragen. 
 

Rekordresultat igen 
Kommunerna visar enligt bokslutet ett resultat på 24 miljarder kronor 2017. Resultatet motsvarar 
4,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Gällivare kommun drar upp resultatet med 
1,9 miljarder kronor, främst beroende på en tillfällig reavinst. 

 

 

Även om resultaten är mycket bra överlag är variationen mellan kommunerna stor. Relativt få 
kommuner har ett negativt resultat 2017, 203 kommuner eller 70 procent, har ett resultat på eller 
över 2 procent av skatter och bidrag. Det är något fler kommuner som har negativt resultat och 
något färre som har över 2 procent än 2016 trots att resultatet totalt sett är bättre 2017. 

 

160



Rapport 
 
 

21 av 50 

 

 

Stark ökning av kostnaderna 
Verksamhetens kostnader ökade med 3,9 procent i löpande priser 2017. En stor del av ökningen 
beror på ökningen av nyanlända, vilket har lett till att stat en tillfört både riktade och generella 
bidrag. Det var ovanligt få förändringar av skattesatsen 2018, endast fem kommuner höjde och fyra 
sänkte. De största förändringarna är en sänkning på 0,40 respektive en höjning på 0,95 
procentenheter. Medelskattesatsen påverkades inte, däremot påverkade skatteväxlingen i Dalarna 
(kollektivtrafik) med –0,01. 
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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 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Statisticon 11 831 12 028 12 307 12 546 12 806 13 278 13 482 13 793 14 038 

 

 

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 sjuk vården 
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. 

Lön- och prisutveckling 

Löneavtalet för 2019 är känt och märket ligger på 2,3%. Dem efterföljande åren är ett antagande 
om en högre löneökningstakt i enlighet med SKL:s prognoser. Prisutvecklingen baseras på SKL:s 
prognos för KPI. Den totala löne- och prisutvecklingen är ett genomsnitt av dem två antagna 
måtten. För 2019 har en högre löneuppräkning tillämpats för Barn- och utbildningsnämnden, 2,5% 
istället för 2,3%. Effektiviseringsuppdraget är satt till -1% under planperioden. 
 

Lön- och prisutveckling 2019 2020 2021 

Lön 2,3% (2,5%) 2,5% 2,7% 

KPI 2,4% 2,7% 2,8% 

Lön- och prisutveckling 2,35% (2,45%) 2,60% 2,75% 
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Effektiviseringsuppdrag 2019 2020 2021 

Effektiviseringsuppdrag -1% -1% -1% 

 

Kapitaltjänstkostnader 

Internräntan beräknas ligga kvar på 2,5% under året. Kommunens genomsnittliga räntenivå ligger 
på 1,8% fram till och med augusti månad. Räntorna förväntas stiga under planperioden.  

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. Dem olika 
nämndernas taxor läggs ihop till ett gemensamt taxedokument för staden.  

Kommungemensamma taxor 

Taxan för resa med linfärjan mellan Vaxön och Vaxholmen har justerats upp med 10 kronor för en 
tur- och returresa. 

Kommunstyrelsen 

Inga förslag på förändringar. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Inga förslag på förändringar. Inväntar index för hushållens avgiftsgrundande inkomst per månad för 
beräkningen av taxorna.  

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Enheten har under året reviderat hela bilagan för taxor och avgifter. Inom verksamhetsområdet 
Parkering har taxorna omvandlats till att gälla per timme för att ha en gemensam periodicitet att 
utgå ifrån. Boendeparkeringstillstånden har ändrat kostnadsupplägg för att möjliggöra en övergång 
till digitala tillstånd. 

Inom verksamhetsområdet Hyra av lokaler har en reducerad taxa tagits fram på samma sätt som 
inom idrotts- och fritidsområdet för att möjliggöra en sänkt avgift för unga och äldre. Dessutom har 
vissa lokaler som inte hyrs ut på kort tid tagits bort. 

Utöver detta har även avgifter och viten för verksamhetsområdet Grävning i kommunal mark tagits 
fram efter en jämförelse med omkringliggande kommuner. 

Med anledning av att Vaxholm har bland de högsta taxorna i landet för deltagande i kulturskolans 
olika verksamheter sker i budgetförslaget en väsentlig förstärkning av anslaget för kulturskolans 
kostnader. Därigenom möjliggörs en kraftig minskning av kulturskolans taxor. 
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Socialnämnden 

En anpassning av egenavgifter har gjorts för boende på HVB som motsvarar avgiften inom 
tillfällig/korttids och särskilt boende. I övrigt är en uppräkning gjord mot höjning av 
prisbasbeloppet. 

Stadsbyggnadsnämnden 

Stadsbyggnadsnämnden påbörjade 2018 arbetet med att se över taxan med syfte att förenkla för 
medborgare och sökanden att förstå taxan men också för att komma tillrätta med måluppfyllelsen 
gällande självkostnadstäckningsgraden. Den omarbetade taxan blev i delar lättare att förstå och 
måluppfyllelsen för självkostnadstäckningsgraden förbättrades. Taxan var dock fortsatt konstruerad 
efter den äldre modellen och en ytterligare omarbetad taxa skulle tas fram till 2019. 

Föreslagen taxa utgår från SKL:s senaste förslag till taxekonstruktion och är uppbyggd genom att 
bygglov- och GIS-enhetens kostnader för handläggning av lov, anmälan och dispenser har räknats 
samman till en timkostnad per handläggare. Medeltid för varje moment som ingår i handläggningen 
av en ärendetyp har sedan räknats samman i timmar. Varje handläggningstyp har genom att 
multiplicera medelhandläggningstid med timkostnad getts ett fast pris i kronor. Sökanden kan 
därför direkt se i taxan vad kostnaden för respektive åtgärd blir. Dessutom uppfyller den nya taxan 
på ett bättre sätt bestämmelserna som finns i plan- och bygglagens 12 kap. 10 § om att en avgift 
inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller 
handläggnings som avgiften avser. 

I och med övergången till att räkna ut taxorna baserat på faktiskt handläggningstid har flera avgifter 
höjts från 2018 års taxa medan andra har sänkts, detta som ett resultat av att den reella 
handläggningskostnaden nu återspeglas. För kart- och mätbeställningar sker endast mindre 
förändringar då den taxan sedan 2018 baserats på ett liknande sätt.  

Externa taxor 
Vaxholmsvatten 

Förslag på oförändrad VA-taxa och en höjning av avfallstaxan med 7 procent från den 1 april 2019.  

- VA-taxa 
- Avfallstaxa 

 

Södra Roslagens- miljö och hälsoskyddsnämnd 

Inga förslag på taxeförändringar 2019. 

- Livsmedelstaxa 2017 
- Miljöbalkstaxa 2017 
- Strålskyddstaxa 2017 
- Taxa för serveringstillstånd 2018 
- Taxa receptfria läkemedel 2013 
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Storstockholms brandförsvar 

Inga förslag på taxeförändringar 2019. 

- 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 Landsting.  

- Taxa för brandskyddskontroll 
- Taxa för sotning och rengöring 
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Mål för Vaxholms stad 

Kommunen styrs genom mål för kommunstyrelsen och nämnderna inom de tre övergripande 
målområdena. Alla mål utgår från Vaxholms stads vision. Målen följs upp genom indikatorer. I 
tabellen nedan redovisas målen, indikatorernas utfall tidigare år, målnivåer och 
benchmarkingvärden. 

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. 

Kommunstyrelsen och nämndernas mål 

Mål Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde2 

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

 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI) 46  55 55 

 Nöjd Inflytande-Index (NII) 31  40 40 

 Nöjd Kund-Index (NKI) 
företagsklimat 

69  70 68 

Vaxholm har en god stadsmiljö (KS) 
 

 Nöjd Region-Index (NRI),  65  65 62 

 Nöjd Region-Index (NRI), Bostäder 51  55 53 

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

 

 Genomsnittligt meritvärde åk 9 241 256 248 242 

 Behörighet till gymnasieskolan åk 
9, andel (%) 

94% 98% 97% 87% 

 Kommunranking Öppna 
jämförelser 

44  högst 50  

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

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

96% 96% 95% 93% 

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

77% 78% 80% 76% 

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

Bygglovsalliansens årsrapport. 
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Mål Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde 

Invånare och närstående är nöjda med 
socialnämndens verksamheter (SN) 

 Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg, helhetssyn, andel (%) 

94%  94% 89% 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg, helhetssyn, andel (%) 

74%  81% 79% 

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och 
serviceboende , andel (%) av 
maxpoäng 

96%  100% 80% 

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

72%  80% 77% 

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

 Digitaliseringsgrad inom 
socialnämndens områden 

21%  35% 31% 

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

Andel strukturerade och 
standardiserade metoder inom 
socialtjänstens område 

18%  25% 28% 

Invånare och företagare är nöjda 
med bemötandet. (SBN) 
 

 Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov 62 55 60 57 

 Nöjda kunder i GIS-enkät,  

skala 1-5 

 3,59 3,75  

Handläggningstiderna för bygglov 
är rimliga. (SBN) 

 

 Handläggningstid i veckor, ärende 
komplett till beslut 

2,1 3,2 5 3,6 

 Handläggningstid i veckor, ansökan 
inkommen till expedierad 

13,2 16,9 12 12,3 

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

 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Kultur 

56  55 61 

 Nöjd Region-Index (NRI), 
Fritidsaktiviteter 

61  60 61 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Bibliotek 

76  75 75 

Invånarna har tillgång till 
bredbandsuppkoppling. (TFK) 

 

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

73 75 80 92 

 

Vaxholms stad skall ha ett jämställt 
deltagande i idrottsaktiviteter. 
(TFK) 

Deltagartillfällen tjejer i 
idrottsföreningar delat med totalt 
deltagande 

  45-55%  
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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. 

Kommunstyrelsen och nämndernas mål 

Mål Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde3 

Vaxholm är socialt hållbart (KS) 
  

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

Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet-
Kvinnor 

73  75 53 

 

Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet-
Män 

80  75 57 

Antal anmälda våldsbrott per 1000 
invånare 

4,0  5,0 9,8 

Vaxholm är ekologiskt hållbart (KS) 

 

Avlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%) 

70%  70%  

Insamlat matavfall (kg/inv) 31  32  

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

Förskolan, skolan och fritidshemmet är 
en trygg och hälsofrämjande miljö som är 
tillgänglig för alla. (BUN) 

 

Trygghetsindex 96% 96% 95% 90% 

Andel lärare med lärarlegitimation 
och behörighet i minst ett ämne 
(%) 

75%  75% 70% 

Andel årsarbetare med 
förskollärarlegitimation (%) 

28%  30% 28% 

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

Ekologiska inköp, andel (%) 31% 42% 42% 32% 

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

Hushåll med ekonomiskt bistånd 
som erhållit bistånd i 10-12 mån 
under året 

30% 32% 25% 31% 

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

0,7%  0,5% 1,1% 

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

9% 9% 8% 10% 

Förvaltningen har ett ökat digitalt 
arbetssätt (SBN) 

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

 0% 50%  

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

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Gång och cykelvägar 

51  55 56 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Gator och vägar 

50  55 56 

                                                           
3 Benchmarking sker med Stockholms län. 
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Mål Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde3 

Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Renhållning och sophämtning 

62  60 64 

Kommunen har energisnåla lokaler. (TFK) 

 

Energianvändning kWh/m2 i 
kommunalägda lokaler 

  180  

 

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 
2017 

Utfall    
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde4 

Budgetavvikelsen ska inte vara 
negativ  

 

 Budgetavvikelse (mnkr) 8,1 mnkr 20,5 mnkr 0 mnkr 0 mnkr 

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

 

Resultat i procent av 
skatteintäkterna (%) 

4,3% 7,2% 2,5% 3,8% 

Soliditeten för kommunkoncernen 
ska inte understiga 30% 

 

Soliditet för kommunkoncernen 32,3% 35,3% 30% 42,1% 

 

Kommunstyrelsens och nämndernas mål      

Mål Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde 

Ekonomin är långsiktigt hållbar (KS) 

 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

-16,1% 0,6% 0% 0% 

Ekonomin är långsiktigt hållbar 
(BUN) 

 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

1,2% 2,2% 0% 0% 

Nettokostnadsavvikelse förskola 
inkl. öppen fsk, (%) 

3,5%  0% -7,1% 

Nettokostnadsavvikelse 
grundskola, (%) 

0,7%  0% -5,3% 

Nettokostnadsavvikelse fritidshem, 
(%) 

-9,2%  0% -8,8% 

                                                           
4 Benchmarking sker med Stockholms län. 
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Mål Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde 

Ekonomin är långsiktigt hållbar (SN) 

 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

7,7% 4,2% 0% 0% 

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, (%) 

-12,5%  0% -6,3% 

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

Nettokostnadsavvikelse individ- 
och familjeomsorg (%) 

-28,4%  0% -9,3% 

Ekonomin är långsiktigt hållbar 
(SBN) 

 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

24% -9,5% 0% 0% 

Självkostnadstäckningsgraden 52% 63% 75% 77% 

Ekonomin är långsiktigt hållbar 
(TFK) 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

0,4% 3,5% 0% 0% 
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Budget 

Driftbudget 

Driftbudget (mnkr) Prognos 

2018 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Kommunstyrelsen -70,5 -67,5 -75,8 -76,7 -77,7 -79,0 -80,6 -82,5 -83,8 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

-340,5 -343,5 -350,0 -363,5 -376,0 -389,0 -403,0 -415,1 -426,8 

Socialnämnden -166,2 -169,2 -178,9 -184,8 -191,6 -205,9 -222,3 -237,2 -252,8 

Nämnden för teknik, 
fritid och kultur 

-46.8 -46,8 -49,2 -51,6 -53,1 -54,7 -55,8 -56,2 -57,0 

Stadsbyggnadsnämnden -5,0 -5,0 -5,8 -5,9 -6,0 -6,1 -6,2 -6,4 -6,5 

Summa -629,1 -632,1 -659,7 -682,5 -704,4 -734,7 -767,9 -797,4 -826,9 

          

Finansansvaret -649,6 648,6 675,9 701,2 720,9 750,9 792,4 816,5 859,4 

          

Årets resultat 20,5 16,5 16,2 18,7 16,5 16,2 24,5 19,1 32,5 

Årets resultat i (%) av 
skatter och bidrag 

3,1% 2,5% 2,4% 2,6% 2,2% 2,1% 3,0% 2,3% 3,7% 

 

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 
planen 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. I den ekonomiska planen har vi räknat med en högre kostnadsutvecklingstakt för 
socialnämnden genom att ta bort effektiviseringsuppdraget på 1% mellan 2022–2025. Anledningen 
är den demografiska förändringen som kommer att leda till en snabbare kostnadsökning än vad 
befolkningsutvecklingen generar. Andelen av den totala befolkningen som behöver hemtjänst eller 
särskilt boende kommer sannolikt vara större i framtiden än vad den är idag. Den demografiska 
förändringens effekter på stadens ekonomi är något som förvaltningen utreder vidare. Mer om den 
demografiska förändringen finns att läsa under avsnittet befolkningsprognos. 
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Procentuell förändring per nämnd 

Procentuell förändring 
(%) 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Kommunstyrelsen 2,2% 12,3% 1,2% 1,3% 1,6% 2,0% 2,4% 1,5% 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

3,9% 1,3% 3,8% 3,4% 4,2% 3,6% 3,0% 2,8% 

Socialnämnden -0,9% 5,8% 3,3% 3,7% 7,5% 8,0% 6,7% 6,6% 

Nämnden för teknik, fritid 
och kultur 

11,9% 5,1% 4,7% 3,0% 3,0% 2,0% 0,8% 1,3% 

Stadsbyggnadsnämnden 1,5% 14,9% 1,6% 1,7% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Summa 2,9% 4,1% 3,4% 3,2% 4,7% 4,5% 3,8% 3,7% 

         

Finansansvaret 2,4% 4,5% 3,7% 3,2% 4,1% 5,6% 3,0% 5,3% 

 

Kommunstyrelsen 
- Pris- och lönekompensation 
- Effektivisering 1% 
- Överförmyndarnämnd, ökande kostnader 
- Arvodesreglemente, tillkommande kostnader 
- Förstärkning upphandling, juridik, controlling och utredning 
- Översiktsplanen 
- Revision 
- Digitalisering 
- Linfärja och snabbfärja 
- Webbsändning KF 

Den tillfälliga valbudgeten på 500 tkr ligger med i den ingående budgeten från 2018 och kvarstår 
därmed även under 2019 med anledning av EU-valet. 

Barn- och utbildningsnämnden 
- Pris- och lönekompensation 
- Volymjustering 
- Utökad fritidsgårdsverksamhet och sänkta taxor för kulturskolan 
- Effektivisering 1% 
- Kapitaltjänstkostnader förskolan och skolan 
- Buffert 

Satsningen på digital skolutveckling på 3 mnkr och ekologisk skolmat 0,5 mnkr ligger med i den 
ingående budgeten från 2018 och kvarstår därmed även under 2019.  
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Socialnämnden 

- Volymförändringar 
- Pris- och lönekompensation 
- Effektivisering 1% 
- Utökning nattbemanning SÄBO 
- Medel arbete med långtidsarbetslösa och nyanlända 
- Digitalisering 
- Buffert 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 
- Pris- och lönekompensation 
- Effektivisering 1% 
- Avskrivningar och kapitaltjänstkostnader 
- Kulturansvaret 
- Delad verksamhetscontroller 

Nämnden för teknik, fritid och kultur kommer under planperioden att få ökade intäkter för den nya 
tennishallen samt höghöjdsbanan. Dessa ökade intäkter bedöms täcka tillkommande kostnader för 
övertagande av nya exploateringsområden.  

Stadsbyggnadsnämnden 
- Pris- och lönekompensation 
- Effektivisering 1% 
- Digitalisering 
- Förstärkning bygglovhandläggning 
- Delad verksamhetscontroller 
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Bruttoredovisad driftbudget 

Driftbudget (mnkr) Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Kommunstyrelsen         

Intäkter 4,8 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 

Kostnader -70,1 -78,7 -79,6 -80,7 -82,0 -83,6 -85,6 -86,9 

Internhandel -2,2 -2,5 -2,5 -2,5 -2,6 -2,6 -2,7 -2,7 

Netto -67,5 -75,8 -76,7 -77,7 -79,0 -80,6 -82,5 -83,8 

         

Barn- och 
utbildningsnämnden 

        

Intäkter 38,5 39,0 40,5 41,8 43,6 45,2 46,5 47,8 

Kostnader -343,1 -347,6 -360,8 -372,9 -388,5 -402,5 -414,6 -426,3 

Internhandel -38,9 -39,4 -40,9 -42,3 -44,1 -45,7 -47,0 -48,4 

Netto -343,5 -348,0 -361,3 -373,4 -389,0 -403,0 -415,1 -426,8 

         

Socialnämnden         

Intäkter 51,5 54,5 56,3 58,3 62,7 67,7 72,2 77,0 

Kostnader -208,7 -220,7 -227,9 -236,3 -253,9 -274,3 -292,6 -311,8 

Internhandel -12,0 -12,7 -13,1 -13,6 -14,6 -15,8 -16,8 -17,9 

Netto -169,2 -178,9 -184,8 -191,6 -205,9 -222,3 -237,2 -252,8 

         

Nämnden för teknik, 
fritid och kultur 

        

Intäkter 21,4 22,5 23,5 24,2 24,9 25,4 25,7 26,0 

Kostnader -105,0 -110,4 -115,6 -119,0 -122,6 -125,0 -126,1 -127,8 

Internhandel 36,8 38,7 40,5 41,7 43,0 43,8 44,2 44,8 

Netto -46,8 -49,2 -51,6 -53,1 -54,7 -55,8 -56,2 -57,0 

         

Stadsbyggnadsnämnden         

Intäkter 4,7 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,1 

Kostnader -9,4 -10,8 -11,0 -11,2 -11,4 -11,7 -11,9 -12,1 

Internhandel -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Netto -5,0 -5,8 -5,9 -6,0 -6,1 -6,2 -6,4 -6,5 

Kommunstyrelsen styr och följer upp nämnderna på nettobudgeten. Bruttoredovisningen i 
ovanstående tabell är ett räkneexempel som är baserad på 2018 års budgetfördelning. I 
detaljbudgetarbetet kan nämnderna välja att budgetera sina intäkter och kostnader annorlunda så 
länge nettobudgeten överensstämmer med ovanstående tabell. 
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Finansansvaret 

Finansansvaret (mnkr) Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Skatter och generella 
statsbidrag 

        

Skatteintäkter 653,4 687,8 715,0 747,2 788,8 829,8 873,2 930,6 

Inkomstutjämningsbidrag/-
avgift 

-45,7 -54,7 -53,5 -53,2 -57,0 -50,7 -53,3 -64,7 

Kostnadsutjämning 38,4 39,0 37,4 29,9 29,6 33,7 20,6 21,6 

Regleringsbidrag/-avgift 1,8 5,3 8,7 8,1 4,4 0,6 -3,4 -7,8 

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

Införandebidrag 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

LSS-utjämning -24,2 -24,0 -24,5 -25,0 -25,5 -26,4 -26,9 -27,5 

Fastighetsavgift 24,0 25,2 26,2 27,3 28,4 29,5 30,7 31,9 

Särskilt statsbidrag 1,3 1,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 650,0 680,3 710,2 734,2 768,7 816,5 840,9 884,2 

Verksamhet         

Pensioner inkl löneskatt -8,9 -9,2 -9,5 -9,8 -10,1 -10,4 -10,7 -11,0 

Semesterlöneskuld -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Intern kapitaltjänst 16,7 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 

Finansnetto -8,9 -10,0 -14,5 -18,5 -22,5 -28,5 -28,5 -28,5 

Summa -1,4 -4,3 -9,1 -13,4 -17,8 -24,1 -24,4 -24,7 

         

Summa Finans 648,6 675,9 701,2 720,9 750,9 792,4 816,5 859,4 

Skatteintäkterna baseras på SKL:s prognos 18035 samt egen befolkningsprognos.  

Utvecklingen av skatteintäkter och nettokostnader  

Procentuell förändring 
(%) 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Skatter, utjämning och 
generella statsbidrag 

2,3% 4,7% 4,4% 3,4% 4,7% 6,2% 3,0% 5,1% 

Nettokostnader 2,9% 4,3% 4,1% 3,4% 5,3% 5,2% 3,8% 3,6% 

Nettoutveckling -0,5% 0,4% 0,2% 0,0% -0,6% 1,0% -0,8% 1,6% 

 

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 2022 och 2024. Ser man över tid överstiger skatter, 
utjämning och generella statsbidrag nettokostnadsutvecklingen.   
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Resultatbudget 

Resultatbudget (mnkr) Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Verksamhetens intäkter 120,8 126,2 130,6 134,8 141,2 147,7 153,5 159,3 

Verksamhetens kostnader -709,3 -740,5 -766,3 -791,2 -828,9 -867,0 -900,9 -934,7 

Avskrivningar och 
nedskrivningar 

-35,4 -36,9 -38,2 -39,5 -41,3 -43,2 -44,9 -46,6 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-623,8 -651,3 -674,0 -695,8 -729,0 -762,5 -792,3 -822,1 

         

Skatteintäkter 653,4 687,8 715,0 747,2 788,8 829,8 873,2 930,6 

Statlig 
skatteutjämning/generella 
statsbidrag 

-3,4 -7,5 -4,8 -13,0 -20,1 -13,3 -32,3 -46,4 

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

Finansiella kostnader -11,1 -10,7 -15,4 -17,0 -21,3 -26,6 -26,8 -26,1 

         

Skatteintäkter och 
finansiellt resultat 

640,4 671,1 696,3 718,8 748,9 791,4 815,7 859,6 

         

Årets resultat 16,6 19,8 22,3 22,9 19,9 28,9 23,4 37,5 

 

Resultatbudgeten i ovanstående tabell är delvis ett räkneexempel som är baserad på 2018 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 
(tkr) 

Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Kommunstyrelsen     

Inventarier -50 -200 -50 -50 

IT - löpande -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

E-arkiv -500  -500 -1 000 

Digital utveckling/ E-
tjänsteplattform 

-650 -650 -450 -150 

Miljöbil -300 -350   

Kamerautrustning KF -500    

Gym -6 000 -1 000   

GC-vägar  -2 000 -6 000  

Markköp -8 000    

Rådhuset  -5 000   

Kommunhuset  -150   

Övrigt  -5 350 -8 400 -14 550 

Summa -18 000 -16 700 -17 400 -17 750 

     

Nämnden för teknik, 
fritid och kultur 

    

Gator- trafik -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Om-och tillbyggnad 
fastigheter 

-9 000 -9 000 -9 000 -9 000 

Hamnar, kajer -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Fritid -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Park och mark -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Energisparåtgärder -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Summa -18 000 -18 000 -18 000 -18 000 

     

Barn- och 
utbildningsnämnden 

    

Inventarier -800 -1 500 -1 500 -1 500 

Lärmiljö -200 -500   

Summa -1 000 -2 000 -1 500 -1 500 
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Socialnämnden     

Digital utveckling -200 -600 -200 -200 

Inventarier -100 -250 -100 -100 

Miljöbil -300 -350 -350 -350 

Summa -600 -1 200 -650 -650 

     

Stadsbyggnadsnämnden     

Ärendehanteringssystem -300    

Digital utveckling -100    

Bil   -350  

Löpande investering  -100 -100 -100 

Summa -400 -100 -450 -100 

     

Summa löpande 
investeringar 

-38 000 -38 000 -38 000 -38 000 

 

Den löpande investeringsbudgeten förväntas vara kvar på 38 mnkr per år fram till 2025. Prognosen 
för 2018 är 27,8 mnkr.  

Långsiktiga investeringar 

Långsiktiga 
investeringar 

Budget 

2018 

Prognos 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Summa 

Särskilda boenden           

SÄBO 1  -1 000 -700 -1 300 -20 000 -106 000 -32 000    -160 000 

Garage SÄBO 1           

SÄBO 2      -1 000 -86 000 -73 000  -160 000 

Skolor           

Kores, 
Kronängsskolans 
sidobyggnad 

  -15 000       -15 000 

Rindö skola (F-6 
200) 

-2 300 -2 300 -37 200 -37 000      -76 500 

Utbyggnad Vaxö 
skola 

-10 000 -2 500 -26 500       -29 000 

Resarö skola -20 000 -2 000 -25 000 -13 000      -40 000 

Förskolor           

Förskolan Storäng 
(Resarö) 

-300 -300   -21 500 -20 200    -42 000 

Förskolan     -200 -18 300 -23 500   -42 000 

178



Rapport 
 
 

39 av 50 

ersättning Båten 

Förskolan 
Lägerhöjden 

-500 -200        -200 

Ombyggnad 
äppelgården 
(Vaxön) 

   -1 500      -1 500 

Övrigt           

Tennishall -6 600 -9 600        -9 600 

Trafikåtgärder 
Resarö 

   -2 000 -18 000     -20 000 

Engarn -2 000  -2 000 -2 000      -4 000 

Vaxön 1:26 
hyreslägenheter 

-3 000  -13 000 -15 000      -28 000 

Reserv -11 000         0 

           

Summa 
investeringar 

-56 700 -17 600 -120 000 -90 500 -145 700 -71 500 -109 500 -73 000 0 -627 800 

           

Finansiering Budget 

2018 

Prognos 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Summa 

           

Summa 
exploatering 

29 000 19 552 0 0 80 000 6 900 0 96 600 34 000 237 052 

           

Överlikvid 8 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 104 000 

           

Lån/amortering 19 700 -14 952 107 000 77 500 52 700 51 600 96 500 -36 600 -47 000 286 748 

           

Summa 
finansiering 

56 700 17 600 120 300 110 500 176 450 92 250 109 500 73 000 0 627 800 

           

Låneskuld 466 500 435 548 542 548 620 048 672 748 724 348 820 848 784 248 737 248  
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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 
Stora utvecklingsarbeten pågår inom Vaxholms stad och tillsammans syftar de till att skapa en bra 
vardag och livsmiljö för Vaxholms invånare. Information ska finnas med naturligt i alla stadens 
processer och sprida kunskap och skapa engagemang bland medborgarna för kommunala frågor, 
med målet att stimulera till aktivitet och medinflytande. 

Kommunikation via webb och sociala medier 
Under våren 2018 introducerades Vaxholms stads facebook-sida. Sidan kommer fortsätta att 
utvecklas för att 2019 och framåt kompletteras med ytterligare sociala medier.  

Resultatet av en undersökning hur besökare uppfattar Vaxholms stads webbplats ger tillsammans 
med SCB:s medborgarundersökning ett brett underlag att arbeta vidare från i utvecklingen av 
stadens samlade kommunikation 2019 och framåt. 

 
 
 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

 Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service. 

 Vaxholm har en god stadsmiljö. 

LIVSMILJÖ 

 Vaxholm är socialt hållbart. 

 Vaxholm är ekologiskt hållbart. 

EKONOMI 

 Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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Nya e-tjänster för ökad tillgänglighet och service 
Staden fokuserar på att möta invånarnas förväntan om bättre tillgänglighet och större möjlighet till 
inflytande. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter och ett ökat fokus på att införa 
målgruppsanpassade e-tjänster underlättas service och dialog oberoende av tid och plats. Vaxholms 
stad arbetar kontinuerligt med att införa fler och fler e-tjänster inom alla verksamhetsområden. 
Under hösten 2018 och under 2019 kommer en större mängd e-tjänster att lanseras. 

Näringsliv och turism 
Näringslivsenheten arbetar för att ge en god service till företagare och verka som en koordinator 
mellan företagen och kommunens olika tjänstepersoner och myndigheter. 

En förutsättning för en stor del av Vaxholms stads näringsliv är turismen. Inför 2019 är fokus att 
arbeta mot en förlängd turistsäsong och hållbar turism.  

Processbaserade dokumenthanteringsplaner 
Kommunledningskontoret arbetar med ett 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, vilket ska öka förståelsen och sambanden mellan aktiviteterna och de handlingar som 
uppstår.  

Kompetensförsörjning 
Vaxholm planerar för att möta befintliga och kommande utmaningar inom kompetensförsörjning, 
det vill säga att attrahera, behålla och utveckla medarbetare. Fokus inom HR är framförallt tre 
områden: stärka arbetsgivarvarumärket, utveckling av arbetsmiljöarbetet samt att säkerställa en 
bra introduktion för nya medarbetare. 

Vaxholm stärker sitt arbetsgivarvarumärke både genom tydligare exponering på webb och i 
platsannonser och genom att utveckla det faktiska innehållet. Attraktiva anställningsförmåner, 
personlig utveckling och möjlig karriärväg är viktigt för att attrahera och behålla medarbetare.  

God stadsmiljö 
Planering av stadsmiljön ska bidra till en god livsmiljö för stadens invånare. En kommande utmaning 
är ett växande behov av platser på boende för äldre samt långsiktigt hållbara alternativ för förskolor 
och skolor. Staden arbetar kontinuerligt med att säkerställa en god kvalitet i framtagandet av nya 
gator och gång- och cykelvägar, bostäder och kommunala servicefunktioner såsom förskolor, skolor 
och äldreboenden. Därtill arbetar staden vidare med att förbättra nuvarande återvinningsstation.  

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.  

Invånare ska vara informerade och kunna ge synpunkter på planerad utveckling av Vaxholm. Inom 
kort kommer förvaltningen ha ett uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. I uppdraget anges 
särskilt att förvaltningen ska främja dialogen med kommunens invånare. Tidigare har så kallade ö-
möten genomförts på Rindö/Skarpö och på Resarö. Mötena har varit uppskattade och avsikten är 
att fortsätta ha sådana möten ö-vis. 
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Insatser för ökad social och ekologisk hållbarhet 
Inom målområdet livsmiljö som innefattar både social och ekologisk hållbarhet är utgångspunkten 
inför 2019-2021 de globala hållbarhetsmålen och att leva upp till Agenda 2030. Vaxholms stads 
gemensamma utmaningar är att arbeta fram en gemensam hållbarhetsstrategi som innefattar både 
sociala och ekologiska dimensioner och integrera hållbarhetsarbetet i all kommunal verksamhet så 
att det utgör en självklar del i alla stadens beslut. 

2019-2021 kommer Vaxholms stad inom området social hållbarhet bland annat fortsätta arbetet 
kring ökad hälsa för stadens invånare och ökad upplevelse av trygghet. Inom ekologisk hållbarhet är 
bland annat vattenfrågor ett utvecklingsområde där till exempel Miljökvalitetsnormer (MKN) är 
vägledande. Att öka förutsättningar för cykel-, gång och kollektivtrafik för att minska utsläpp av 
växthusgaser är ett annat område i fokus. 
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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 
Vaxholms stads kommunala förskolor, grundskolor och fritidshem håller en hög kvalitet, vilket bland 
annat visas genom goda kunskapsresultat och nöjda elever och föräldrar. Utvecklingsinsatser som 
har givit ökat resultat i verksamheterna har bland annat varit kompetensutveckling inom 
undervisning, digital didaktik och systematiskt kvalitetsarbete. Inom grundskolan har fokus under 
2018 varit att öka lärares specialpedagogiska kunskaper och förhållningssätt för bättre inkludering 
och delaktighet för alla elever.  

Utveckling av undervisning i förskolan 
Förskolorna kommer fortsätta att utveckla undervisning i förskolan med fokus på att aktuell 
forskning omsätts i praktiken genom olika arbetssätt och undervisningsmetoder. Ett delområde är 
digital didaktik för att utveckla och erbjuda likvärdiga möjligheter till lek, utforskande och 
undervisning i den digitala lärmiljön.  

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

 Utbildningen är stimulerande, anpassad och tillgänglig för alla barn och 
elever. 

 Barn, elever och föräldrar är nöjda med utbildningsverksamheterna. 

LIVSMILJÖ 

 Förskolan, skolan och fritidshemmet är en trygg, kunskaps- och 
hälsofrämjande miljö som är tillgänglig för alla. 

 Utbildningsverksamheterna arbetar för en hållbar miljö i enlighet med BUN:s 
agenda för ekologisk hållbarhet.  

EKONOMI 

 Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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Utveckling av undervisning genom digitalisering 
Grundskolorna kommer fortsätta att prioritera fortbildning inom digital kompetens genom det så 
kallade Undervisningslyftet för alla lärare. Där ingår bland annat programmering, digital 
matematikundervisning, digitalt berättande och kritisk användning av nätet. I fritidshemmen är 
fokus på fortsatt fortbildning för fritidshemspersonal och att skapa förutsättningar för samverkan 
mellan skola och fritidshem. Insatser för att stärka rektorernas pedagogiska ledarskap kommer 
också att ske. 

Förebygga och hantera hög frånvaro 
För att arbeta mot målet att erbjuda en utbildning som är stimulerande, anpassad och tillgänglig för 
alla barn och elever är en viktig utvecklingsinsats att etablera en tydlig process på förvaltnings- och 
skolnivå för att förebygga och hantera hög frånvaro.  

Insatser för ungdomar mot studier eller arbete 
Kommunens aktivitetsansvar (KAA) vänder sig till ungdomar mellan 16-20 år som varken studerar 
eller arbetar. Insatserna som erbjuds är individuellt anpassade med syfte att få ungdomarna att 
återgå eller påbörja studier eller annan sysselsättning. Samarbete mellan arbetsförmedlingen och 
KAA är etablerat och "Projekt: Entreprenör" som genomförts två somrar i rad kommer också att 
erbjudas 2019. Under året kommer Vaxholms stad arbeta för att kunna erbjuda ungdomarna 
ytterligare fler insatser. 

Kulturskolan breddar utbudet 
Kulturskolan arbetar vidare med att utveckla sin verksamhet med mål som ligger i linje med 
kulturskoleutredningen. Arbete med att bredda utbudet pågår liksom en utredning för att kartlägga 
närliggande kommuners organisation och finansiering av kulturskolan. Utredningen planeras ligga 
till grund för fortsatt utveckling. Kulturskolans taxor är bland de högsta i landet och behöver sänkas. 

Insatser för ökad social och ekologisk hållbarhet 
Utbildningsverksamheterna fortsätter arbeta med ekologisk och social hållbarhet. Inom social 
hållbarhet är det fortsatt områden som en trygg miljö, föräldrastöd, drogförebyggande arbete och 
hälsofrämjande förutsättningar som är i fokus. Arbete sker med stöd av kommunens 
folkhälsostrateg och i samverkan med socialförvaltningen.  

Aktiviteter för ekologisk hållbarhet sker både i undervisningen och som en del av hela 
skolans/förskolans profil samt som enskilda kampanjer eller events. Barn- och 
utbildningsförvaltningens "Agenda för ekologisk hållbarhet" visar hur stadens miljöprogram och 
skolans/förskolans läroplan kan knytas samman. 

Måltidsenheten arbetar för en hållbar miljö i utbildningsverksamheterna genom bland annat ökad 
andel inköpta ekologiska livsmedel och minskat matsvinn. 
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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 

Kultur och fritid 
”Kulturnatten” som genomförs varje år i oktober i samverkan med kulturföreningar är välbesökt. 
Kommunen kommer fortsätta att satsa på detta evenemang kommande år och erbjuda invånare i 
Vaxholms stad en kväll med bland annat konserter, teater och utställningar. 

Arbetet med det Idrottspolitiska programmet som tas fram i samarbete med hållbarhetsenheten 
förväntas kunna avslutas under 2019. Förvaltningen kommer inför 2019 att följa upp andel elever i 
åk 3, 6 och 9 som uppger att de ofta eller ibland är med i ledarledd aktivitet på sin fritid. 
Uppföljningen kommer också att göras uppdelat på kön för att se om det finns skillnader mellan 
pojkar och flickor.   

NÄMNDEN MÅL 

KVALITET 

 Vaxholms stad har god service och tillgänglighet 

 Vaxholm har en god stadsmiljö 

LIVSMILJÖ 

 Vaxholm är socialt hållbart. 

 Vaxholm är ekologiskt hållbart. 

EKONOMI 

 Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

 I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter. 

 Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling. 

 Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter 

LIVSMILJÖ 

 Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött. 

 Kommunen har energisnåla lokaler. 

EKONOMI 

 Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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Bibliotek har en grundläggande roll för kunskapsförmedling och det demokratiska samhällets 
utveckling. Avgörande för utveckling av stadens bibliotek är lokalerna. Dessa behöver anpassas efter 
bibliotekets olika uppdrag och besökarnas olika behov som till exempel tysta utrymmen för studier 
och arbete, aktiviteter för barn och unga och olika typer av evenemang. Lokalerna behöver också 
tillgänglighetsanpassas för funktionshindrade.  

Gator, vägar, park och naturmark 
En uppdaterad långsiktig plan för beläggningsåtgärder inom gatubeståndet har tagits fram och 
flertalet större investeringsprojekt planeras. Parkeringen på Lägret är ett prioriterat projekt och 
detaljplan skall beslutas under våren 2019. I planeringen för 2019 finns även en utökning av 
infartsparkeringen vid Engarn med, vilket sker i samband med Trafikverkets ombyggnation av 
Engarns trafikplats.  

En uppdaterad inventering av träd i stadsnära miljö arbetas fram och ett åtgärdsprogram knutet till 
detta kommer ligga till grund för delar av verksamheten. 

Inför kommande år vill förvaltningen förbättra stadens snöröjning genom utvecklat samarbete med 
entreprenör.  

Utbyggnad av bredband till kommunala verksamhetslokaler är utförd på Resarö och Vaxön och 
pågår på Rindö. Kommunen planerar en sjökabel från Vaxön samt förberedelse för fiber till den 
planerade nya skolbyggnaden på Rindö. 

Lokalförvaltning 
Enheten har under 2018 utökat antalet fastighetsförvaltare till tre stycken och avsätter resurser till 
inventering, planering och struktur. Energiförbrukning i fastighetsbeståndet kommer att analyseras 
och leda fram till förslag på åtgärder under nästkommande år. 

E-tjänster 
Förvaltningen har påbörjat arbetet för att digitalisera tjänster och arbetssätt. Bland annat förenklar 
det för invånare att lämna synpunkter, göra felanmälningar och beställningar samt boka lokaler.  
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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 
De verksamheter socialnämnden ansvar för ska arbeta professionellt och rättssäkert utifrån 
evidensbaserade arbetssätt med individens behov i fokus. Tydlighet, tillgänglighet och ett gott 
bemötande ska prägla alla socialnämndens verksamheter. 

Individen i fokus 
Införanden av arbetsmetoden IBIC (Individens behov i centrum) pågår sedan hösten 2017 och 
kommer att fortsätta under 2019. IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt i arbetet 
med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning som grundar sig i lagstiftning. Målet är 
att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och får möjlighet att stärka 
sina egna resurser och delaktighet vid genomförande av aktiviteter.  

 
 
 

NÄMNDEN MÅL 

KVALITET 

 Vaxholms stad har god service och tillgänglighet 

 Vaxholm har en god stadsmiljö 

LIVSMILJÖ 

 Vaxholm är socialt hållbart. 

 Vaxholm är ekologiskt hållbart. 

EKONOMI 

 Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

 Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens verksamheter. 

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

 Arbetet inom socialnämndens verksamhetsområde utgår från vetenskap och 
beprövad erfarenhet. 

LIVSMILJÖ 

 God hälsa ska främjas hos stadens invånare och deras närstående. 

EKONOMI 

 Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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Digitaliseringen ger nya möjligheter 
Socialförvaltningen ska tillvarata digitaliseringens möjligheter för att öka självständighet, 
delaktighet och verksamheternas kvalitet. Liksom många andra välfärdsverksamheter står 
socialtjänsten inför stora utmaningar. Ändrade arbetsmetoder och nya lösningar är nödvändiga för 
att möta invånarnas behov. Implementering av nya system ska underlätta medborgarnas 
kommunikation med förvaltningen, ge effektivare och rättssäkrare handläggning samt möjliggöra 
för e-tjänster, så att till exempel ansökningar kan göras digitalt. Ett annat exempel på 
digitaliseringens möjligheter är ”nyckelfri” hemtjänst, en möjlighet som undersöks av förvaltningen 
under hösten 2018. Nyckelfri hemtjänst innebär ett digitalt låssystem, vilket har en mängd positiva 
effekter. Bland annat ökar kundernas trygghet och säkerhet. 

Arbete viktigt för etablering 
Mottagandet av nyanlända kommer att minska jämfört med 2018. I kommunens stöd till nyanlända 
finns Arbetsförmedlingens tvååriga etableringsprogram. Myndigheten har även påbörjat rekrytering 
av en jobbcoach, vilket ska öka möjligheten för både nyanlända och personer med långvarigt 
bistånd att bli självförsörjande.   

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

Elcyklar och elbil bidrar till ekologisk hållbarhet 
Socialförvaltningen bidrar också i arbetet mot ekologisk hållbarhet. Elcyklar inom hemtjänsten har 
ersatt en bil under 6 månader, vilket har medfört minskade koldioxidutsläpp. Under 2019 kommer 
inköp av elbil ytterligare bidra till denna minskning.  
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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, fastighetsbildningslagen. Ansvaret omfattar vidare 
namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser, fastställelse av 
belägenhetsadresser samt tillsyn av skyltar. 

 

 
Prioriteringar och utveckling 

E-tjänst bedöms kunna förkorta handläggningstiden 
Handläggningstiden i lov- och anmälansärenden mäts genom två indikatorer. Dels 
handläggningstiden från det att ansökan kommer in till dess att ett beslut expedieras och dels tiden 
från det att ansökan anses komplett (handlingarna från sökanden bedöms tillräckliga för att kunna 
fatta ett beslut) till dess att beslut fattas i ärendet. Handläggningstiden från kompletta handlingar 
till beslut har under flera år varit kortare än angiven målnivå. Resultatet för handläggningstiden från 
att ansökan kommer in till beslut är sämre, då mycket tid går till att invänta kompletterande 
handlingar från den sökande. För att korta den totala handläggningstiden bedöms digitalisering vara 
en viktig del av lösningen. Under hösten 2018 förväntas e-tjänster för Stadsbyggnadsnämndens 
verksamheter finnas och vägleda sökanden i vilka handlingar som krävs för att ansökan ska vara 
komplett. På så sätt kan tiden för att invänta kompletterande handlingar minskas. 

 
 
 
 
 
 

NÄMNDEN MÅL 

KVALITET 

 Vaxholms stad har god service och tillgänglighet 

 Vaxholm har en god stadsmiljö 

LIVSMILJÖ 

 Vaxholm är socialt hållbart. 

 Vaxholm är ekologiskt hållbart. 

EKONOMI 

 Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

 Invånare och företagare är nöjda med stadsbyggnadsförvaltningens 
bemötande. 

 Handläggningstiderna för bygglov är rimliga. 

LIVSMILJÖ 

 Stadsbyggnadsförvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt. 

EKONOMI 

 Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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Ny lagstiftning med tidsgränser för handläggning av bygglovsärenden 
1 januari 2019 börjar en ny paragraf att gälla i plan- och bygglagen (PBL). Bestämmelsen säger att i 
de fall ett ärende inte avgörs inom de av PBL uppsatta tidsgränserna ska en avgiftsreduktion med 
1/5 av avgiften ske för varje påbörjad vecka som handläggningen överskrids och efter fem veckor 
tas ingen avgift ut. För lovärenden gäller 10 veckors handläggningstid från det att handlingar är 
kompletta och för anmälansärenden 4 veckor. Tiden för att göra en första granskning samt 
förelägga en sökande om att komplettera sin ansökan kommer att regleras. Konsekvenser av denna 
lagstiftning kan bland annat bli att större fokus måste läggas på handläggning istället för rådgivning 
och service. För att bibehålla servicegrad krävs förändringar i arbetssätt och resursanvändning för 
att kunna hantera denna förändring.  

Utveckling av e-tjänster och digitalisering av verksamheten 
Under 2018 har stadsbyggnadsnämnden haft som mål att ha ett ökat digitalt arbetssätt. Målet för 
2018 var att bland annat att minst 30 procent av alla slutbesked skulle skickas digitalt. I och med 
införandet av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem har möjligheterna till digitala 
arbetssätt mångdubblats och nu skickas i princip alla slutbesked digitalt. 

Under 2019 är digitalisering av verksamheten fortsatt prioriterad. Nästa steg är att införa e-tjänster 
och hantera frågan om hur analoga handlingar ska bli digitala. Vidare krävs uppdatering av hårdvara 
för att fullt ut dra nytta av de digitala möjligheterna. Under 2019 förväntas sedan processutveckling 
och implementering av nya rutiner vara i fokus. Målet är att under 2019 kunna ha en digital 
handläggningsprocess fram till det att arkivering av ärenden sker.  

Utveckling inom GIS-enheten 
Under 2018 har fokus för kart-, mät- och GIS-verksamheten varit att utveckla rutiner samt 
samordna GIS-tjänster inom staden. Under 2019 kommer ett arbete ske för att styra över 
beställningar till e-tjänster, istället för via analoga blanketter. 

Jämte detta arbete kommer ett standardiseringsarbete av produkternas utseende att genomföras 
för att ge samma information oavsett hos vilken kommun en produkt beställs. Detta arbete sker 
inom det kommunövergripande nätverket Geodata Norrort. 
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 69 Mål och budget 2019-2021

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras. 

Ärendebeskrivning
Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2019-2021 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 samt genomföra en riskanalys.

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
Carl-Magnus Broström (WP) yrkar att ärendet återremitteras med motivering: att det på grund av det 
osäkra politiska läget behövs mer tid för partierna att presentera egna budgetförslag som kan reflektera 
den nya sammansättningen i kommunfullmäktige. 

Lars Lindgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag samt att ärendet ska avgöras idag. 

Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Sara Strandberg (V), Bengt Sandell (S) och Anne-Charlotte Eriksson yrkar bifall till Carl-Magnus 
Broströms (WP) yrkande om återremiss. 

Proposition
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut. Ordföranden ställer först proposition på om 
ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av fullmäktige:
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Ja röstar: den som bifaller att ärendet ska avgöras idag. 

Nej röstar: den som bifaller att ärendet ska återremitteras i enlighet med Carl-Magnus Broströms (WP) 
yrkande.   

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 17 nej-röster mot 14 ja-röster beslutar att ärendet ska 
återremitteras (i enlighet med bilaga 1 till protokollet). 

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-10-10/§ 51
Mål och budget 2019-2021
Bilaga 1 – skolpeng, förskolepeng
Bilaga 2 – Interna taxor och avgifter
Bilaga 3 – Externa taxor och avgifter
Bilaga 4 – Revisorernas budgetäskande för 2019
Yttrande mål och budget 2019-2021, KS med bilagor
Yttrande mål och budget 2019-2021, BUN med bilagor
Yttrande mål och budget 2019-2021, SN med bilagor
Yttrande mål och budget 2019-2021, TFK med bilagor
Yttrande mål och budget 2019-2021, SBN med bilagor

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk

För kännedom: Vaxholms stads ledningsgrupp
Vaxholmsvatten

192



Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-10-10

Änr KS 2018/92.041
1 av 3

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 51 Mål och budget 2019-2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Tillägg i enlighet med Malin Forsbrands (C), Lars Lindgrens (M) samt Annicka Hörnsten Blommés (M) 
yrkanden ska inarbetas i Mål- och budgetdokumenten.

Noteras till protokollet att (S) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsens yttrande för mål och budget 2019 godkänns enligt förvaltningens förslag.

Noteras till protokollet att (S) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta

1. Driftbudget 2019-2021 fastställs.

2. Investeringsbudget 2019-2021 fastställs.

3. Finansbudget för 2019-2021 fastställs.

4. Mål och nyckeltal för kommunen övergripande och samtliga nämnder fastställs.

5. Kommunens internränta fastställs till 2,5% år 2019.

6. Skolpengen/förskolepengen fastställs enligt aktbilaga 1.

7. Kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter fastställs enligt aktbilaga 2.

8. Övriga taxor och avgifter fastställs enligt aktbilaga 3.

9. Budget till förtroenderevisionen fastställs med 780 tkr för 2019 enligt aktbilaga 4.

10. Fastställs att staden får nyttja checkräkningskredit med 25 mnkr under 2019.

11. Fastställs att staden får nyupplåna 27 mnkr under 2019.

12. Fastställs att staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller 2019.

13. Fastställs att upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid uppförande eller förvärv av 
bostadsfastigheter i kommunal regi. 

14. Kommunstyrelsen medges rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen om 
särskilda skäl föreligger. 

15. 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.
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Noteras till protokollet att (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2019-2021 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 samt genomföra en riskanalys.

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.

BUDGETBEREDNING
Nämndordförande och förvaltningschef för respektive nämnd redovisar nämndernas förslag till budget.

Kommunledningskontorets samlade budgetförslag redovisas.

Ajournering 12:15-13:00

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägg avseende taxor för nämnden 
för teknik, fritid och kultur:

 Taxa för att ladda elbil (vid Västerhamnsplan och vid kommunhuset) är 12 kr/h (max 4 h) 
året runt.

 En taxa 2 läggs till under Rådhuset för hyra av CG Pettersson-rummet, 50 kr/h och 
sessionssalen 100 kr/h.

 Under taxa 2 stryks kommunala enheter i hela taxan och vigsel förs in istället.

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägg om att föreslagen skattesats om  
(19:60) ska inarbetas i budgetdokumentet.

Annicka Hörnsten Blommé (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägg avseende 
målområde Kvalitet gällande socialnämndens mål: Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens 
möjligheter för att öka självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet där målnivån ska höjas 
från 31% till 50%.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till detta.

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller Malin Forsbrands (C) tilläggsyrkande och finner bifall till 
detta.

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller Annicka Hörnsten Blommés (M) tilläggsyrkande och 
finner bifall till detta.

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller ordförandens eget tilläggsyrkande.

Malin Forsbrand (C) yrkar avslag på ordförandens tilläggsyrkande.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut kvarstår. 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till eget 
tilläggsyrkande.

Noteras till protokollet att (S) deltar inte i någon del av beslutet.

Handlingar
Mål och budget 2019-2021
Bilaga 1 – skolpeng, förskolepeng
Bilaga 2 – Interna taxor och avgifter
Bilaga 3 – Externa taxor och avgifter
Bilaga 4 – Revisorernas budgetäskande för 2019
Yttrande mål och budget 2019-2021, KS med bilagor
Yttrande mål och budget 2019-2021, BUN med bilagor
Yttrande mål och budget 2019-2021, SN med bilagor
Yttrande mål och budget 2019-2021, TFK med bilagor
Yttrande mål och budget 2019-2021, SBN med bilagor

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk

För kännedom: Vaxholms stads ledningsgrupp
Vaxholmsvatten
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1 av 4

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 115 Mål och budget 2019-2021

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens yttrande för mål och budget 2019 godkänns enligt förvaltningens förslag. 

Ändring i enlighet med Malin Forsbrands (C) och Annicka Hörnsten Blommés (M) yrkanden ska 
inarbetas i Mål- och budgetdokumentet.

Noteras till protokollet att (S) och (WP) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Driftbudget 2019-2021 fastställs.

2. Investeringsbudget 2019-2021 fastställs.

3. Finansbudget för 2019-2021 fastställs.

4. Mål och nyckeltal för kommunen övergripande och samtliga nämnder fastställs.

5. Kommunens internränta fastställs till 2,5% år 2019.

6. Skolpengen/förskolepengen fastställs enligt aktbilaga 1.

7. Kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter fastställs enligt aktbilaga 2.

8. Övriga taxor och avgifter fastställs enligt aktbilaga 3.

9. Budget till förtroenderevisionen fastställs med 780 tkr för 2019 enligt aktbilaga 4.

10. Fastställs att staden får nyttja checkräkningskredit med 25 mnkr under 2019.

11. Fastställs att staden får nyupplåna 107 mnkr under 2019.

12. Fastställs att staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller 2019.

13. Fastställs att upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid uppförande eller förvärv av 
bostadsfastigheter i kommunal regi. 

14. Kommunstyrelsen medges rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen om 
särskilda skäl föreligger. 

15. 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 (S) och (WP) deltar inte i beslutet.
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Ärendebeskrivning
Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2019-2021 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 samt genomföra en riskanalys.

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 arbetsutskottets beslutsförslag med ändring avseende taxor för 
nämnden för teknik, fritid och kultur:

 Taxa för att ladda elbil (vid Västerhamnsplan och vid kommunhuset) är 17 kr/h (max 4 h) 
året runt.

Annicka Hörnsten Blommé (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag med ändring avseende 
målområde Kvalitet gällande socialnämndens mål: Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens 
möjligheter för att öka självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet där målnivån ska 
vara 35%.

Carl-Magnus Broström (WP) yrkar att ärendet återremitteras med motivering att föreslagen skattesats 
inte är inarbetad i föreslagen budget.  

Jan-Olof Schill (S) yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet (budgetberedning) för att samtliga 
partier ska få möjlighet att lämna budgetförslag. 

Ajournering kl. 18:40-18:50

Malin Forsbrand (C) yrkar att föreslagen skattesats om 19:78 inarbetas i mål- och budget inför 
behandling i kommunfullmäktige.

Carl-Magnus Broström (WP) drar tillbaka sitt återremissyrkande.

Ordföranden yrkar beslutspunkt 11 ändras till att staden får nyupplåna 107 mnkr under 2019.  
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Proposition 1 

Ordföranden konstaterar att det finns fem förslag till beslut. 

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska återemitteras eller avgöras idag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition 

Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja röstar: den som bifaller att ärendet ska avgöras idag.

Nej röstar: den som bifaller att ärendet ska återremitteras. 

Omröstningsresultat

Ja= Lars Lindgren (M), Malin Forsbrand (C), Lars Wessberg (M), Annicka Hörnsten Blommé (M), 
Michael Baumgarten (L) och Anne-Charlotte Eriksson (MP).

Nej= Bengt Sandell (S), Jan-Olof Schill (S) och Carl-Magnus Broström (WP).

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar att ärendet 
ska avgöras idag.

Proposition 2 

Ordföranden finner sedan bifall till Malin Forsbrands (C) yrkande om ändring avseende taxor för 
nämnden för teknik fritid och kultur samt att föreslagen skattesats om 19:78 inarbetas i mål- och budget 
inför behandling i kommunfullmäktige och Annicka Hörnsten Blommés (M) yrkande om ändring 
avseende socialnämndens mål.

Ordföranden finner även bifall till eget yrkande avseende beslutspunkt 11. 

Slutligen finner ordföranden bifall till arbetsutskottets beslutsförslag i övrigt. 

Noteras till protokollet att (S) och (WP) inte deltar i beslutet.

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-10-10/§ 51
Mål och budget 2019-2021
Bilaga 1 – skolpeng, förskolepeng
Bilaga 2 – Interna taxor och avgifter
Bilaga 3 – Externa taxor och avgifter
Bilaga 4 – Revisorernas budgetäskande för 2019
Yttrande mål och budget 2019-2021, KS med bilagor
Yttrande mål och budget 2019-2021, BUN med bilagor
Yttrande mål och budget 2019-2021, SN med bilagor
Yttrande mål och budget 2019-2021, TFK med bilagor
Yttrande mål och budget 2019-2021, SBN med bilagor
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk

För kännedom: Vaxholms stads ledningsgrupp
Vaxholmsvatten

199



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 5302-9435 

 

 

Mål och budget 2019-2021 

Vaxholms stad 
 

 

 

 

  

200



Rapport 
 
 

2 av 47 

Innehåll 

Inledning ...................................................................................... 4 

Så styrs Vaxholms stad ................................................................. 5 

Politisk styrning och organisation ........................................................................................ 5 

Styr-och ledningsmodell ....................................................................................................... 6 

Bedömning av måluppfyllelse .............................................................................................. 8 

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning ............. 9 

Politisk inriktning och prioriteringar ............................................ 11 

Valfrihet och konkurrens .................................................................................................... 11 

Skolverksamhet .................................................................................................................. 12 

Förskola och annan pedagogisk omsorg ............................................................................ 12 

Socialtjänst och äldreomsorg ............................................................................................. 12 

Maten och dess miljöpåverkan .......................................................................................... 13 

Näringsliv ............................................................................................................................ 13 

Kultur och fritid .................................................................................................................. 13 

Bostäder ............................................................................................................................. 13 

Infrastruktur ....................................................................................................................... 14 

Miljö och energi .................................................................................................................. 14 

Nyanlända, etablering och integration .............................................................................. 14 

Ekonomi och tillväxt ........................................................................................................... 15 

Särskilda prioriteringar ....................................................................................................... 15 

Planeringsförutsättningar ........................................................... 16 

Samhällsekonomin ............................................................................................................. 16 

Kommunernas ekonomi ..................................................................................................... 17 

Befolkningsprognos ............................................................................................................ 19 

Lön- och prisutveckling ....................................................................................................... 19 

Kapitaltjänstkostnader ....................................................................................................... 20 

Taxor och avgifter ............................................................................................................... 20 

Mål för Vaxholms stad ................................................................ 23 

Målområde: Kvalitet ........................................................................................................... 23 

Målområde: Livsmiljö ......................................................................................................... 25 

Målområde: Ekonomi ......................................................................................................... 26 

Budget........................................................................................ 28 

Driftbudget ......................................................................................................................... 28 

Procentuell förändring per nämnd ..................................................................................... 29 

Bruttoredovisad driftbudget .............................................................................................. 31 

Finansansvaret.................................................................................................................... 32 

Utvecklingen av skatteintäkter och nettokostnader .......................................................... 32 

Resultatbudget ................................................................................................................... 33 

201



Rapport 
 
 

3 av 47 

Löpande investeringar ........................................................................................................ 34 

Långsiktiga investeringar .................................................................................................... 35 

Nämndernas verksamhet ............................................................ 37 

Kommunstyrelsen ............................................................................................................... 37 

Barn- och utbildningsnämnden .......................................................................................... 40 

Nämnden för teknik, fritid och kultur ................................................................................ 42 

Socialnämnden ................................................................................................................... 44 

Stadsbyggnadsnämnden .................................................................................................... 46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202



Rapport 
 
 

4 av 47 

Inledning 

Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2019-2021 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 samt genomföra en riskanalys. 

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. 
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Så styrs Vaxholms stad 

Politisk styrning och organisation 
Allmänna val hölls september 2018 med en ny mandatperiod för åren 2019–2022. 
Kommunfullmäktige tillträder 15 oktober 2018 enligt nya mandatfördelningen. Kommunfullmäktige 
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. Vaxholms stad har därutöver nämnder med olika ansvarsområden samt 
inflytande över flera bolag och förbund. Vaxholms stads medarbetare är samlade i en 
förvaltningsorganisation, vilken har i uppgift att stödja de nämnder de är kopplade till samt att 
utföra det uppdrag som nämnden, lagar och bestämmelser har fastslagit. Kommunstyrelsen har till 
sitt förfogande kommunledningskontoret.  

Politisk organisation 
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Styr-och ledningsmodell 
Vaxholms stads styrmodell tydliggör en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för 
styrning och ledning av kommunen som syftar till att säkerställa kvaliteten i verksamheternas 
grunduppdrag och att de politiska viljeinriktningarna får genomslag i verksamheterna.  

Det finns både en statlig och en kommunal styrning av kommunen. Den statliga styrningen omfattas 
av lagar och förordningar. Den kommunala styrningen utgår bland annat från kommunens 
organisation av politiker och tjänstepersoner, fördelning av ansvar och befogenheter samt former 
för planering och uppföljning.  

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

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 årshjul, volymfördelning och 
finanspolicy. Beslutad budget och resultatet följs upp och redovisas genom månadsrapporter, 
tertialrapporter samt helårsbokslut. Barn- och utbildningsnämndens samt socialnämndens budget 
är i stora delar volymbaserad. Övriga nämnders budget är anslagsfinansierad. 
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Mål och resultatstyrning 
Mål- och resultatstyrning skapar fokus, är utgångspunkt för prioriteringar och styr organisationens 
utveckling. Styrningen utgår från strategiska mål för respektive nämnd inom de tre målområdena: 
kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget 
som nämnden vill fokusera på under kommande treårsperiod. Målen följs upp både kvalitativt och 
kvantitativt. Måluppfyllelse bedöms utifrån utfall av ett antal indikatorer med ett beslutat målvärde 
som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målen. Resultatet följs upp och redovisas vid 
tertialrapporter och årsredovisning. Nämndernas mål är övergripande, vilket skapar utrymme för 
verksamheten att med utgångspunkt från sin profession och kunskap om verksamheten identifiera 
vad som behöver utvecklas för att nå målen. Förvaltningar och enheter identifierar därmed 
prioriterade utvecklingsområden och insatser utifrån sitt nuläge. Strukturen tar till vara 
medarbetarnas kunskap, erfarenhet och engagemang.   

 

Bild: Mål- och resultatstyrning i Vaxholms stad 

Kvalitetssäkring av grunduppdraget 
Mål- och resultatstyrning är inte tillräckligt för att följa upp kvaliteten i kommunens tjänster. Utifrån 
framför allt statlig styrning inom socialtjänsten och utbildningsverksamhet finns krav på 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete1 som omfattar arbetssätt och metoder för att följa 
upp, säkra och utveckla kvalitet utifrån hela uppdraget.  

Kvalitetssäkring av grunduppdraget säkrar kvaliteten av utförda tjänster och ger förutsättningar för 
en kontinuerlig utveckling och förbättring av verksamheten. Kvalitetssäkringen kan bestå av flera 
olika metoder och vara både kvantitativa och kvalitativa. Exempel på metoder för kvalitetssäkring är 
nämndens utökade lista av nyckeltal som följer upp verksamheten, internkontroll och 
processorientering. Att använda processorientering som metod 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. Uppföljningarna och utvärderingar ligger 
sedan till grund för gemensamt lärande och kontinuerligt förbättringsarbete men också för att 
prioritera enhetens mål inför kommande tidsperiod. Kvalitetssäkring uppnås också genom att 
processorientering ger möjlighet att skapa en gemensam förståelse och samsyn kring uppdraget.  

Riskanalys och internkontroll  
Internkontroll är det samlade begreppet för den organisering och de system, processer och rutiner 
som bidrar till att säkerställa att kommunen har god ekonomisk hushållning, informationen om 
verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, 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. 

                                                           
1 Krav i SOSFS (2011:9) och Skollagen (2010:800) 
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Dessa risker ingår som en del i nämndens internkontrollplan, vilken 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. 

Upphandlingsplan 
Nämnderna ska också i samband med mål- och budget anta en upphandlingsplan för åren 2019-
2021. 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 
Med utgångspunkt från Vaxholms stads vision har kommunfullmäktige fastställt tre övergripande 
målområden: Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. Områdena kvalitet och livsmiljö omfattar 
verksamheternas resultat medan området ekonomi omfattar insatta resurser. Dessa båda 
perspektiv utgör grunden för bedömning om god ekonomisk hushållning. 

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

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

• Budgetavvikelse 

• Resultat i procent av skatteintäkterna 

• Soliditet 
I de två tertialrapporterna samt i årsredovisningen gör kommunstyrelsen och respektive nämnd en 
uppföljning av sin måluppfyllelse. Målen följs upp genom att nämnden redovisar resultat för 
indikatorer samt beskriver arbetet inom prioriterade utvecklingsområden och specifika insatser. 
Bedömningen av måluppfyllelsen sker för respektive indikator enligt en trafikljusmodell. Se ruta 
nedan.  

  

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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För indikatorer som mäter ekonomisk avvikelse har en gräns mellan gult och rött satts vid 
2 procent. 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. 

50%

25%

25%

Så här visas måluppfyllelsen för indikatorerna 

 Målvärdet är uppfyllt 

och… 

Resultatet är externt jämförbart 

 Målvärdet är på väg att uppfyllas 

Resultatet är minst 85 procent av målnivån 

eller… 

Resultatet är uppfyllt men är inte externt jämförbart 

 Målvärdet är inte uppfyllt 

Resultatet är lägre än 85 procent av målnivån 
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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. 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 målområden.  
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Politisk inriktning och prioriteringar 

Allmänna val hölls september 2018 med en ny mandatperiod för åren 2019-2022. 
Kommunfullmäktige tillträder 15 oktober 2018 enligt nya mandatfördelningen. Mandatfördelningen 
i fullmäktige blev följande: 

Mandatfördelning - kommun Vaxholm  

Förk. Parti 
Antal 
2018 

  

M Moderaterna 7   

C Centerpartiet 4   

L Liberalerna  2   

KD Kristdemokraterna 1   

S Socialdemokraterna 4   

V Vänsterpartiet 2   

MP Miljöpartiet de gröna 1   

SD Sverigedemokraterna 2   

WAX Waxholmspartiet 8   

 Totalt 31   

Ärendet mål och budget utformas och arbetas fram under hela året, med start med föregående 
årsredovisning utifrån utfall och framåtblick.  Under våren genomfördes därefter strategidagar med 
styrelse och nämnder, i juni fastställdes ingångsvärden i budgeten i stadens ramärende. Dessa ligger 
sedan till underlag för nämndernas yttranden till mål och budget som behandlades i respektive 
nämnd i andra halvan av september. Förslag till mål och budget presenteras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott i början av oktober. Den sammantaget långa beredningstiden av mål och budget 
borgar för förankring och framväxt. Utifrån det nyligen genomförda kommunvalet 9 september, har 
ingen politisk förankring, förutom medskick via yttranden, på dokumentet varit möjligt. Det 
framarbetade budgetförslaget överlåtes till det nya parlamentariska styret för vidare bearbetning 
och fördjupning.  

Valfrihet och konkurrens 

Invånarnas behov ska alltid vara i fokus. Stadens verksamheter ska aktivt arbeta för att ge invånarna 
valfrihet mellan olika utförare av barnomsorg, skola och äldreomsorg och andra kommunala 
verksamheter. All kommunal verksamhet som kan utföras av annan utövare ska kunna prövas för 
drift i alternativ driftsform och i princip ska alla kommunala verksamheter utöver 
myndighetsutövning kunna övertas och skötas av annan utövare. 

För att konkurrensen ska ge avsedd effekt ska de system och de finansieringsansvariga nämnderna 
förhålla sig neutrala gentemot såväl kommunala som enskilda anordnare av kommunalt 
finansierade tjänster. En viktig grund för konkurrensneutralitet är att tjänster betalas lika, oavsett 
vem som anordnar dem. Målsättningen är att ersättningen eller checkbeloppen inom 
kundvalssystemen ska utgå med samma belopp till privata som kommunala anordnare, undantaget 
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momskompensationen. 

En förutsättning för konkurrensneutralitet och verklig konkurrens är att samtliga kostnader för 
kommunalt anordnad verksamhet är identifierade och täcks av det pris tjänsten betingar. För att 
skapa förutsättningar för en neutralitet, är en viktig bit för kommunal regi att de omkostnader de 
belastas av är påverkbara, dvs när en verksamhet genomför förändringar ska också den 
vidhängande kostnadsmassan ändras (t ex mindre yta=lägre hyra). Staden tillämpar därför principen 
med internhyror. 

Skolverksamhet 

Utbildningsverksamheterna ska ha god måluppfyllelse och goda resultat i jämförande mätningar. 
Undervisningen och lärmiljöerna är tillgängliga och anpassade och utvecklas systematiskt med 
utgångspunkt i aktuell forskning. Barn och elever har tillgång till digitala verktyg och lärarnas 
didaktiska kompetens utvecklas kontinuerligt för att möta nya behov. Alla elever ska lämna 
grundskolan med fullständiga betyg. 

Ledorden "tillsammans, kreativitet, engagemang och variation" är utmärkande i lärmiljön och barn 
och elever känner sig trygga och stimulerade och kan rekommendera sin verksamhet till andra. 
Staden verkar för att valfriheten utökas och att barn och elever erbjuds ett brett utbud av 
utbildningsverksamheter. 

Kronängsskolan stod färdig i augusti 2017 och en ny modern skola välkomnade elever i årskurs 7 till 
9. Kronängsskolan är ett attraktivt skolval där idrott, kultur och utbildning möts och utvecklas. Flera 
nya skolbyggnader planeras kommande år; utbyggnad av Resarö skola, nybyggnation av skola på 
Rindö samt ny förskola i området Storäng samt ny plats för förskolan Båten. 

Förskola och annan pedagogisk omsorg 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik 
för alla barn som deltar. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att 
varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 
barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten. 

Vaxholm ska driva utvecklingen för en giftfri vardag, barn prioriteras i första hand efter som de är 
extra känsliga för kemikalier. Giftiga ämnen på förskolor och skolor bör fasas ut, kunskapshöjande 
åtgärder för förskole- och skolpersonal samt föräldrar genomföras och krav på giftfria produkter bör 
formuleras vid upphandling. 

På Öppna förskolan ska barn och vuxna få pedagogisk och social vägledning och möjlighet att knyta 
nya kontakter. 

Socialtjänst och äldreomsorg 

Socialtjänsten verkar för att skapa goda levnadsvillkor och trygghet för stadens invånare. 

Den lagstadgade verksamheten är en del av kommunens kärnverksamhet. Våra äldre invånare och 
personer med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar i boendet och få god omsorg samt den hälso- 
och sjukvård som behövs. 
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Ett nytt särskilt boende för målgruppen äldre kommer att uppföras på Norrberget med plats för 54 
boende. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva och delta i samhället på samma villkor 
som andra med god upplevd livskvalitet.  

Barn och unga som är i behov av stöd och omsorg ska växa upp under trygga förhållanden. 

Allt arbete inom socialtjänsten ska bedrivas systematiskt med god mätbar kvalitet utifrån uppsatta 
mål och strategier. Digitalisering och tillgänglig teknik ska användas i så stor utsträckning som 
möjligt samt aktivt följa kunskapsutvecklingen inom området. 

De personer som är i behov av socialtjänstens tjänster ska uppleva en hög tillgänglighet samt erhålla 
stöd för att få sina behov tillgodosedda. 

Maten och dess miljöpåverkan 

All mat som serveras i våra förskolor och skolor samt äldreboenden skall hålla hög kvalitet och vara 
producerad på ett sätt som är i nivå med svensk miljö- och djurskyddslagstiftning. All mat som köps 
in ska i möjligaste mån (utifrån näringsriktighet, pris/budget och marknaden) leva upp till 
Upphandlingsmyndighetens baskrav. Vaxholms stad ska också bidra till att matens miljöpåverkan 
minskar genom åtgärder mot matsvinn och insamling av matavfall. Närproducerad mat bör 
uppmuntras, bland annat genom att göra det lättare att lägga anbud på delar av en upphandling. 
Andelen ekologisk mat i förskolor och skolor ska uppgå till 40 procent till 2018. För att nå samtliga 
dessa mål bör nuvarande kostpolicy revideras under mandatperioden. 

Näringsliv 

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

Kultur och fritid 

Ett rikt utbud av fritidsaktiviteter ger alla i staden trygghet och utveckling samt skapar en bättre 
livsmiljö. Staden stödjer kulturella aktiviteter och yttringar som gagnar invånare i alla åldrar. De 
ideella krafterna inom kultur och idrott är viktiga och ska stödjas. 

Flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ha likvärdiga förutsättningar att leva goda liv i Vaxholm. 
Därför bör offentliga resurser fördelas jämställt. Vaxholm bör integrera jämställdhet i 
budgetarbetet (gender-budgetering), vi börjar med kultur- och fritidsverksamheten. Åtgärden 
kommer att stärka jämställdheten, men också öka kvaliteten i kommunens verksamheter. 

Bostäder 

Vaxholm ligger i en expansiv del av Sverige. Tillväxten i regionen, både ekonomisk och 
befolkningsmässigt, är stark. Vaxholm är en attraktiv kommun att bosätta sig i, med stor efterfrågan 
på bostadsmarknaden. Nybyggnation i staden sker i flera upplåtelseformer, i så väl bostadsrätter 
som hyresrätter. Förtätning och närhet till kollektivtrafik är ledord.  

Ny- och ombyggnationer ska ske enligt fastställda hållbarhets- och miljökriterier. Park- och 
grönområden är viktiga inslag stadsmiljön. 
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Infrastruktur 
Snabb och trygg kollektivtrafik måste kombineras med framkomliga vägar och utökade möjligheter 
att gå och cykla säkert. Kollektivtrafiken till lands och till sjöss måste ha god turtäthet och förbättras 
mellan kommundelarna och centrum. Arbetspendling med båt ska underlättas. Det ska vara lätt att 
parkera för att åka kollektivt. Staden ska genom att samverka med Trafikverket, SL, 
Waxholmsbolaget, färjerederierna, landstinget, grannkommunerna och intresseföreningar lösa 
gemensamma trafikfrågor, såsom Arninge Resecentrum, infartsparkeringar, Engarns 
cirkulationsplats och skärgårdstrafiken.  

Fortsatt utbyggnad ska göras för att skapa trygga och säkra leder för icke bilburna trafikanter. Gång- 
och cykelvägsutbyggnad till Överby, till Bogesunds slott samt komplettering av cykelväg på Rindö 
planeras. Dialog om byggnation av cykelväg till Arninge ska fortsätta med Trafikverket. 

Nuvarande industriområde vid återvinningsstationen, ÅVC, bör förädlas. ÅVC bör över tid 
omlokaliseras till annan lämplig plats inom kommunen. 

Miljö och energi 

Strategiarbetet med miljö- och energifrågorna är betydelsefulla. Under innevarande mandatperiod 
har redan flera övergripande styrdokument antagits, såsom miljöplan och energiplan som visar på 
riktningen framåt. En hållbarhetsredovisning, som kopplar samman ekologisk och social hållbarhet, 
ingår som en del i årsredovisningen. En blåplan (vattenplan) är framtagen. Strategiarbetet ska 
fortsätta utvecklas. 

Staden ska fortsatt samverka med kommunerna inom Östersjöinitiativet. Ett bidrag till en friskare 
Östersjö är anslutning av Vaxholms vatten- och avlopp till ett större reningsverk. 

Staden tar ansvar och driver miljöutveckling inom kommunen. Vi arbetar för att underlätta val av 
miljövänlig uppvärmning och energieffektivisering samt skapar möjligheter för ökad användning av 
förnyelsebar energi. Vid fastighetsinvesteringar ska en hög miljö- och energistandard eftersträvas. 
Återvinningscentralen och återvinningstationernas placering och utformning ska utvecklas och 
förbättras. Kommunens verksamheter ska fortsätta att successivt övergå till miljöbilar. 

Nyanlända, etablering och integration 

Flyktingströmmen till Sverige 2015 nådde nivåer som inte setts sedan andra världskriget och under 
detta år tog sig 163 000 personer till Sverige. Flera förändringar av europeisk och svensk 
flyktingpolitik har sedermera medfört ett minskat antal flyktingar som söker asyl i Sverige. Den 
globala situationen är dock fortfarande orolig och antalet personer på flykt är stor. Staden kommer, 
som den gjort de senaste två åren och planerar för innevarande år också att ta emot sin andel av de 
nyanlända som får kommunplacering och kommer fortsatt att möta behovet under 2019 och 
framåt.  

Osäkerheten kring antalet på mottagandet är en riskfaktor kommande år då staden inte fullt ut kan 
bedöma antalet, effekter på verksamheterna eller hur de statliga ersättningssystemen kommer att 
se ut över hela perioden.  

För att möta de utmaningar som en ökning av nyanlända i staden utgör i första hand avseende 
bostadssituationen har en bostadsstrategi för nyanlända och ensamkommande barn antagits:  

• Staden tillskapar boenden i möjligaste mån i befintliga, existerande fastigheter. 

• Bygger nya permanenta bostäder. 
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• Samverkar med privata hyresvärdar och fastighetsägare. 

• Kompletterar med tillfälliga moduler i den mån att antalet ovan inte räcker till.  

• Bostäderna fördelas över kommunens area.  

• Ensamkommande barn och unga placeras i möjligaste mån i familjehem, stödboenden och 
gruppboenden i kommunen.  

 

Vaxholm ska fortsatt också möta de ökade behoven inom skola och socialtjänst och en snabb 
etablering och integration prioriteras. Det lokala engagemanget är stort och ska fortsatt stödjas, där 
föreningsliv och ideell sektor gör stora insatser. Andra samverkansprojekt ska fortskrida, såsom 
VIDA, ett projekt som ska leda till social inkludering och främja möjligheter på arbetsmarknaden för 
nyanlända, vilket sker i samverkan mellan länsstyrelsen i Stockholm, kommuner, 
arbetsförmedlingen och det civila samhällets organisationer. 

Ekonomi och tillväxt 

Vaxholm ska utvecklas med en hållbar tillväxt. Kommunalskatten ska inte höjas under 
mandatperioden. Stadens driftsbudget ska vara i balans. 

Särskilda prioriteringar 

Vaxholms stad är en del av Stockholmsregionen där utvecklingen utgår från den brett politiskt 
förankrade visionen ”Europas mest attraktiva storstadsregion”. Kommunen ingår även i 
kommunsamarbetet Stockholm Nordost där infrastruktur, hållbar utveckling samt fler 
arbetstillfällen, företag och bostäder utgör prioriterade frågeställningar. Det är i grunden positivt att 
många vill arbeta, bo och leva i vår kommun samt att det finns ett tryck från enskilda, region och 
stat att vi tillhandahåller fler arbetsplatser och bostäder. 

Som särskilda prioriteringar gäller att: 

• Skapa förutsättningar för att åstadkomma goda resultat utgående från de tre 
kommungemensamma målområdena 

• Fortsätta arbetet med kvalitetsstärkning med särskilt fokus på: 
o Av kommuninvånaren upplevd kommunal service i form av tillgänglighet och 

bemötande 
o Utvecklande av verktyg och processer för att understödja en effektiv kommunal 

förvaltning 
o Utvecklande av samverkansformer och samarbeten 

• Ekonomi i balans 
o Kostnadseffektiva verksamheter 
o Leverans av driftsresultat som säkrar god ekonomisk hushållning 
o Finansiering av investeringbehov 
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Planeringsförutsättningar 

Samhällsekonomin 

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) räknar med 
att BNP växer med närmare 3 procent i år. Under konjunkturåterhämtningen har det framförallt 
varit den inhemska efterfrågan som drivit tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar 
den internationella utvecklingen bättre fart vilket gynnar svensk export. Den inhemska efterfrågan 
förväntas dock försvagas under 2019, då högkonjunkturen når sin topp och BNP växer 
långsammare. I och med att SKL räknar med att antalet arbetade timmar inte ökar nästa år sker det 
en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett glapp riskerar uppstå 
mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den 
snabba befolkningsutvecklingen och den demografiska förändringen i Sverige för med sig. 
 

Konjunkturen på väg att kulminera 
Konjunkturen är för närvarande stark. Antalet arbetade timmar ökade kraftigt fjärde kvartalet 2017 
och har fortsatt uppåt under början av året. Arbetskraftsdeltagandet är högt och både näringslivet 
och offentlig sektor har stora svårigheter att rekrytera personal. Konjunkturinstitutets 
konjunkturbarometer redovisar att näringslivet, framför allt industri och byggverksamhet, 
bedömer nuläget som mycket bra. Men det finns tecken på att konjunkturen är på väg att dämpas. 
Företagens konfidensindikator, som avser att ge en helhetsbedömning av läget, är på hög nivå men 
har vikt ned de senaste månaderna. Den andel av företagen som anger att man planerar att öka 
sysselsättningen minskar. Lägre nivå på bostadsbyggandet (från förra årets höga nivå) kommer att 
försvaga konjunkturen. Sammantaget är SKL:s bild att tillväxttakten successivt avtar under loppet av 
året och konjunkturen kulminerar inom det närmaste året. Förloppet när det gäller antalet arbetade 
timmar åskådliggörs i diagram 4. 
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Kommunernas ekonomi 

Kommunernas resultat för 2017 uppgick till 24 miljarder kronor och ligger därmed klart över 
tumregeln för god ekonomisk hushållning i sektorn. Det är andra året i rad med rekordresultat. 
En bra utveckling av skatteunderlaget, extra statligt stöd och större reavinster än normalt bidrar till 
det goda resultatet. En sämre skatteunderlagsutveckling 2019–2021, i kombination med fortsatt 
stora behovsökningar väntas leda till sämre resultat. För att klara att öka resurserna till 
verksamheterna fullt ut i takt med demografin, och ett resultat på 1 procent av skatter och 
generella statsbidrag, krävs budgetförstärkande åtgärder på 30 miljarder 2021 (cirka 1 procent av 
bruttokostnaderna årligen). Det kommer med andra ord att krävas effektiviseringar 
framöver. Brist på utbildad personal kommer att sätta ytterligare press på kommunerna att hitta 
nya lösningar för att klara välfärdsuppdragen. 
 

Rekordresultat igen 
Kommunerna visar enligt bokslutet ett resultat på 24 miljarder kronor 2017. Resultatet motsvarar 
4,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Gällivare kommun drar upp resultatet med 
1,9 miljarder kronor, främst beroende på en tillfällig reavinst. 

 

 

Även om resultaten är mycket bra överlag är variationen mellan kommunerna stor. Relativt få 
kommuner har ett negativt resultat 2017, 203 kommuner eller 70 procent, har ett resultat på eller 
över 2 procent av skatter och bidrag. Det är något fler kommuner som har negativt resultat och 
något färre som har över 2 procent än 2016 trots att resultatet totalt sett är bättre 2017. 
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Stark ökning av kostnaderna 
Verksamhetens kostnader ökade med 3,9 procent i löpande priser 2017. En stor del av ökningen 
beror på ökningen av nyanlända, vilket har lett till att stat en tillfört både riktade och generella 
bidrag. Det var ovanligt få förändringar av skattesatsen 2018, endast fem kommuner höjde och fyra 
sänkte. De största förändringarna är en sänkning på 0,40 respektive en höjning på 0,95 
procentenheter. Medelskattesatsen påverkades inte, däremot påverkade skatteväxlingen i Dalarna 
(kollektivtrafik) med –0,01. 
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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 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Statisticon 11 831 12 028 12 307 12 546 12 806 13 278 13 482 13 793 14 038 

 

 

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 sjuk vården 
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. 

Lön- och prisutveckling 

Löneavtalet för 2019 är känt och märket ligger på 2,3%. Dem efterföljande åren är ett antagande 
om en högre löneökningstakt i enlighet med SKL:s prognoser. Prisutvecklingen baseras på SKL:s 
prognos för KPI. Den totala löne- och prisutvecklingen är ett genomsnitt av dem två antagna 
måtten. För 2019 har en högre löneuppräkning tillämpats för Barn- och utbildningsnämnden, 2,5% 
istället för 2,3%. Effektiviseringsuppdraget är satt till -1% under planperioden. 
 

Lön- och prisutveckling 2019 2020 2021 

Lön 2,3% (2,5%) 2,5% 2,7% 

KPI 2,4% 2,7% 2,8% 

Lön- och prisutveckling 2,35% (2,45%) 2,60% 2,75% 
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Effektiviseringsuppdrag 2019 2020 2021 

Effektiviseringsuppdrag -1% -1% -1% 

 

Kapitaltjänstkostnader 

Internräntan beräknas ligga kvar på 2,5% under året. Kommunens genomsnittliga räntenivå ligger 
på 1,8% fram till och med augusti månad. Räntorna förväntas stiga under planperioden.  

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. Dem olika 
nämndernas taxor läggs ihop till ett gemensamt taxedokument för staden.  

Kommungemensamma taxor 

Taxan för resa med linfärjan mellan Vaxön och Vaxholmen har justerats upp med 10 kronor för en 
tur- och returresa. 

Kommunstyrelsen 

Inga förslag på förändringar. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Inga förslag på förändringar. Inväntar index för hushållens avgiftsgrundande inkomst per månad för 
beräkningen av taxorna.  

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Enheten har under året reviderat hela bilagan för taxor och avgifter. Inom verksamhetsområdet 
Parkering har taxorna omvandlats till att gälla per timme för att ha en gemensam periodicitet att 
utgå ifrån. Boendeparkeringstillstånden har ändrat kostnadsupplägg för att möjliggöra en övergång 
till digitala tillstånd.  

Inom verksamhetsområdet Hyra av lokaler har en reducerad taxa tagits fram på samma sätt som 
inom idrotts- och fritidsområdet för att möjliggöra en sänkt avgift för unga och äldre. Dessutom har 
vissa lokaler som inte hyrs ut på kort tid tagits bort. 

Utöver detta har även avgifter och viten för verksamhetsområdet Grävning i kommunal mark tagits 
fram efter en jämförelse med omkringliggande kommuner. 
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Socialnämnden 

En anpassning av egenavgifter har gjorts för boende på HVB som motsvarar avgiften inom 
tillfällig/korttids och särskilt boende. I övrigt är en uppräkning gjord mot höjning av 
prisbasbeloppet. 

Stadsbyggnadsnämnden 

Stadsbyggnadsnämnden påbörjade 2018 arbetet med att se över taxan med syfte att förenkla för 
medborgare och sökanden att förstå taxan men också för att komma tillrätta med måluppfyllelsen 
gällande självkostnadstäckningsgraden. Den omarbetade taxan blev i delar lättare att förstå och 
måluppfyllelsen för självkostnadstäckningsgraden förbättrades. Taxan var dock fortsatt konstruerad 
efter den äldre modellen och en ytterligare omarbetad taxa skulle tas fram till 2019. 

Föreslagen taxa utgår från SKL:s senaste förslag till taxekonstruktion och är uppbyggd genom att 
bygglov- och GIS-enhetens kostnader för handläggning av lov, anmälan och dispenser har räknats 
samman till en timkostnad per handläggare. Medeltid för varje moment som ingår i handläggningen 
av en ärendetyp har sedan räknats samman i timmar. Varje handläggningstyp har genom att 
multiplicera medelhandläggningstid med timkostnad getts ett fast pris i kronor. Sökanden kan 
därför direkt se i taxan vad kostnaden för respektive åtgärd blir. Dessutom uppfyller den nya taxan 
på ett bättre sätt bestämmelserna som finns i plan- och bygglagens 12 kap. 10 § om att en avgift 
inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller 
handläggnings som avgiften avser. 

I och med övergången till att räkna ut taxorna baserat på faktiskt handläggningstid har flera avgifter 
höjts från 2018 års taxa medan andra har sänkts, detta som ett resultat av att den reella 
handläggningskostnaden nu återspeglas. För kart- och mätbeställningar sker endast mindre 
förändringar då den taxan sedan 2018 baserats på ett liknande sätt.  

Externa taxor 
Vaxholmsvatten 

Förslag på oförändrad VA-taxa och en höjning av avfallstaxan med 7 procent från den 1 april 2019.  

- VA-taxa 
- Avfallstaxa 

 

Södra Roslagens- miljö och hälsoskyddsnämnd 

Inga förslag på taxeförändringar 2019. 

- Livsmedelstaxa 2017 
- Miljöbalkstaxa 2017 
- Strålskyddstaxa 2017 
- Taxa för serveringstillstånd 2018 
- Taxa receptfria läkemedel 2013 
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Storstockholms brandförsvar 

Inga förslag på taxeförändringar 2019. 

- 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 Landsting.  

- Taxa för brandskyddskontroll 
- Taxa för sotning och rengöring 
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Mål för Vaxholms stad 

Kommunen styrs genom mål för kommunstyrelsen och nämnderna inom de tre övergripande 
målområdena. Alla mål utgår från Vaxholms stads vision. Målen följs upp genom indikatorer. I 
tabellen nedan redovisas målen, indikatorernas utfall tidigare år, målnivåer och 
benchmarkingvärden. 

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. 

Kommunstyrelsen och nämndernas mål 

Mål Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde2 

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

 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI) 46  55 55 

 Nöjd Inflytande-Index (NII) 31  40 40 

 Nöjd Kund-Index (NKI) 
företagsklimat 

69  70 68 

Vaxholm har en god stadsmiljö (KS) 
 

 Nöjd Region-Index (NRI),  65  65 62 

 Nöjd Region-Index (NRI), Bostäder 51  55 53 

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

 

 Genomsnittligt meritvärde åk 9 241 256 248 242 

 Behörighet till gymnasieskolan åk 
9, andel (%) 

94% 98% 97% 87% 

 Kommunranking Öppna 
jämförelser 

44  högst 50  

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

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

96% 96% 95% 93% 

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

77% 78% 80% 76% 

  

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

Bygglovsalliansens årsrapport. 
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Mål Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde 

Invånare och närstående är nöjda med 
socialnämndens verksamheter (SN) 

 Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg, helhetssyn, andel (%) 

94%  94% 89% 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg, helhetssyn, andel (%) 

74%  81% 79% 

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och 
serviceboende , andel (%) av 
maxpoäng 

96%  100% 80% 

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

72%  80% 77% 

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

 Digitaliseringsgrad inom 
socialnämndens områden 

21%  35% 31% 

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

Andel strukturerade och 
standardiserade metoder inom 
socialtjänstens område 

18%  25% 28% 

Invånare och företagare är nöjda 
med bemötandet. (SBN) 
 

 Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov 62 55 60 57 

 Nöjda kunder i GIS-enkät,  

skala 1-5 

 3,59 3,75  

Handläggningstiderna för bygglov 
är rimliga. (SBN) 

 

 Handläggningstid i veckor, ärende 
komplett till beslut 

2,1 3,2 5 3,6 

 Handläggningstid i veckor, ansökan 
inkommen till expedierad 

13,2 16,9 12 12,3 

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

 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Kultur 

56  55 61 

 Nöjd Region-Index (NRI), 
Fritidsaktiviteter 

61  60 61 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Bibliotek 

76  75 75 

Invånarna har tillgång till 
bredbandsuppkoppling. (TFK) 

 

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

73 75 80 92 

 

Vaxholms stad skall ha ett jämställt 
deltagande i idrottsaktiviteter. 
(TFK) 

Deltagartillfällen tjejer i 
idrottsföreningar delat med totalt 
deltagande 

  45-55%  
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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. 

Kommunstyrelsen och nämndernas mål 

Mål Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde3 

Vaxholm är socialt hållbart (KS) 
  

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

Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet-
Kvinnor 

73  75 53 

 

Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet-
Män 

80  75 57 

Antal anmälda våldsbrott per 1000 
invånare 

4,0  5,0 9,8 

Vaxholm är ekologiskt hållbart (KS) 

 

Avlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%) 

70%  70%  

Insamlat matavfall (kg/inv) 31  32  

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

Förskolan, skolan och fritidshemmet är 
en trygg och hälsofrämjande miljö som är 
tillgänglig för alla. (BUN) 

 

Trygghetsindex 96% 96% 95% 90% 

Andel lärare med lärarlegitimation 
och behörighet i minst ett ämne 
(%) 

75%  75% 70% 

Andel årsarbetare med 
förskollärarlegitimation (%) 

28%  30% 28% 

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

Ekologiska inköp, andel (%) 31% 42% 42% 32% 

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

Hushåll med ekonomiskt bistånd 
som erhållit bistånd i 10-12 mån 
under året 

30% 32% 25% 31% 

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

0,7%  0,5% 1,1% 

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

9% 9% 8% 10% 

Förvaltningen har ett ökat digitalt 
arbetssätt (SBN) 

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

 0% 50%  

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

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Gång och cykelvägar 

51  55 56 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Gator och vägar 

50  55 56 

Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Renhållning och sophämtning 

62  60 64 

                                                           
3 Benchmarking sker med Stockholms län. 
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Mål Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde3 

Kommunen har energisnåla lokaler. (TFK) 

 

Energianvändning kWh/m2 i 
kommunalägda lokaler 

  180  

 

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 
2017 

Utfall    
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde4 

Budgetavvikelsen ska inte vara 
negativ  

 

 Budgetavvikelse (mnkr) 8,1 mnkr 20,5 mnkr 0 mnkr 0 mnkr 

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

 

Resultat i procent av 
skatteintäkterna (%) 

4,3% 7,2% 2,5% 3,8% 

Soliditeten för kommunkoncernen 
ska inte understiga 30% 

 

Soliditet för kommunkoncernen 32,3% 35,3% 30% 42,1% 

 

Kommunstyrelsens och nämndernas mål      

Mål Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde 

Ekonomin är långsiktigt hållbar (KS) 

 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

-16,1% 0,6% 0% 0% 

Ekonomin är långsiktigt hållbar 
(BUN) 

 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

1,2% 2,2% 0% 0% 

Nettokostnadsavvikelse förskola 
inkl. öppen fsk, (%) 

3,5%  0% -7,1% 

Nettokostnadsavvikelse 
grundskola, (%) 

0,7%  0% -5,3% 

Nettokostnadsavvikelse fritidshem, 
(%) 

-9,2%  0% -8,8% 

  

                                                           
4 Benchmarking sker med Stockholms län. 
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Mål Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde 

Ekonomin är långsiktigt hållbar (SN) 

 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

7,7% 4,2% 0% 0% 

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, (%) 

-12,5%  0% -6,3% 

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

Nettokostnadsavvikelse individ- 
och familjeomsorg (%) 

-28,4%  0% -9,3% 

Ekonomin är långsiktigt hållbar 
(SBN) 

 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

24% -9,5% 0% 0% 

Självkostnadstäckningsgraden 52% 63% 75% 77% 

Ekonomin är långsiktigt hållbar 
(TFK) 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

0,4% 3,5% 0% 0% 
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Budget 

Driftbudget 

Driftbudget (mnkr) Prognos 

2018 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Kommunstyrelsen -70,5 -67,5 -75,8 -76,7 -77,7 -79,0 -80,6 -82,5 -83,8 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

-340,5 -343,5 -348,0 -361,3 -373,4 -389,0 -403,0 -415,1 -426,8 

Socialnämnden -166,2 -169,2 -178,9 -184,8 -191,6 -205,9 -222,3 -237,2 -252,8 

Nämnden för teknik, 
fritid och kultur 

-46.8 -46,8 -49,2 -51,6 -53,1 -54,7 -55,8 -56,2 -57,0 

Stadsbyggnadsnämnden -5,0 -5,0 -5,8 -5,9 -6,0 -6,1 -6,2 -6,4 -6,5 

Summa -629,1 -632,1 -657,8 -680,2 -701,8 -734,7 -767,9 -797,4 -826,9 

          

Finansansvaret -649,6 648,6 677,7 702,5 724,7 754,6 796,8 820,8 864,4 

          

Årets resultat 20,5 16,5 19,8 22,3 22,9 19,9 28,9 23,4 37,5 

Årets resultat i (%) av 
skatter och bidrag 

3,1% 2,5% 2,9% 3,1% 3,1% 2,6% 3,5% 2,8% 4,2% 

 

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 
planen 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. I den ekonomiska planen har vi räknat med en högre kostnadsutvecklingstakt för 
socialnämnden genom att ta bort effektiviseringsuppdraget på 1% mellan 2022–2025. Anledningen 
är den demografiska förändringen som kommer att leda till en snabbare kostnadsökning än vad 
befolkningsutvecklingen generar. Andelen av den totala befolkningen som behöver hemtjänst eller 
särskilt boende kommer sannolikt vara större i framtiden än vad den är idag. Den demografiska 
förändringens effekter på stadens ekonomi är något som förvaltningen utreder vidare. Mer om den 
demografiska förändringen finns att läsa under avsnittet befolkningsprognos. 
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Procentuell förändring per nämnd 

Procentuell förändring 
(%) 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Kommunstyrelsen 2,2% 12,3% 1,2% 1,3% 1,6% 2,0% 2,4% 1,5% 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

3,9% 1,3% 3,8% 3,4% 4,2% 3,6% 3,0% 2,8% 

Socialnämnden -0,9% 5,8% 3,3% 3,7% 7,5% 8,0% 6,7% 6,6% 

Nämnden för teknik, fritid 
och kultur 

11,9% 5,1% 4,7% 3,0% 3,0% 2,0% 0,8% 1,3% 

Stadsbyggnadsnämnden 1,5% 14,9% 1,6% 1,7% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Summa 2,9% 4,1% 3,4% 3,2% 4,7% 4,5% 3,8% 3,7% 

         

Finansansvaret 2,4% 4,5% 3,7% 3,2% 4,1% 5,6% 3,0% 5,3% 

 

Kommunstyrelsen 
- Pris- och lönekompensation 
- Effektivisering 1% 
- Överförmyndarnämnd, ökande kostnader 
- Arvodesreglemente, tillkommande kostnader 
- Förstärkning upphandling, juridik, controlling och utredning 
- Översiktsplanen 
- Revision 
- Digitalisering 
- Linfärja och snabbfärja 
- Webbsändning KF 

Den tillfälliga valbudgeten på 500 tkr ligger med i den ingående budgeten från 2018 och kvarstår 
därmed även under 2019 med anledning av EU-valet. 

Barn- och utbildningsnämnden 
- Pris- och lönekompensation 
- Volymjustering 
- Effektivisering 1% 
- Kapitaltjänstkostnader förskolan och skolan 
- Buffert 

Satsningen på digital skolutveckling på 3 mnkr och ekologisk skolmat 0,5 mnkr ligger med i den 
ingående budgeten från 2018 och kvarstår därmed även under 2019.  

Socialnämnden 
- Volymförändringar 
- Pris- och lönekompensation 
- Effektivisering 1% 
- Utökning nattbemanning SÄBO 
- Medel arbete med långtidsarbetslösa och nyanlända 
- Digitalisering 
- Buffert 
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Nämnden för teknik, fritid och kultur 
- Pris- och lönekompensation 
- Effektivisering 1% 
- Avskrivningar och kapitaltjänstkostnader 
- Kulturansvaret 
- Delad verksamhetscontroller 

Nämnden för teknik, fritid och kultur kommer under planperioden att få ökade intäkter för den nya 
tennishallen samt höghöjdsbanan. Dessa ökade intäkter bedöms täcka tillkommande kostnader för 
övertagande av nya exploateringsområden.  

Stadsbyggnadsnämnden 
- Pris- och lönekompensation 
- Effektivisering 1% 
- Digitalisering 
- Förstärkning bygglovhandläggning 
- Delad verksamhetscontroller 
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Bruttoredovisad driftbudget 

Driftbudget (mnkr) Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Kommunstyrelsen         

Intäkter 4,8 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 

Kostnader -70,1 -78,7 -79,6 -80,7 -82,0 -83,6 -85,6 -86,9 

Internhandel -2,2 -2,5 -2,5 -2,5 -2,6 -2,6 -2,7 -2,7 

Netto -67,5 -75,8 -76,7 -77,7 -79,0 -80,6 -82,5 -83,8 

         

Barn- och 
utbildningsnämnden 

        

Intäkter 38,5 39,0 40,5 41,8 43,6 45,2 46,5 47,8 

Kostnader -343,1 -347,6 -360,8 -372,9 -388,5 -402,5 -414,6 -426,3 

Internhandel -38,9 -39,4 -40,9 -42,3 -44,1 -45,7 -47,0 -48,4 

Netto -343,5 -348,0 -361,3 -373,4 -389,0 -403,0 -415,1 -426,8 

         

Socialnämnden         

Intäkter 51,5 54,5 56,3 58,3 62,7 67,7 72,2 77,0 

Kostnader -208,7 -220,7 -227,9 -236,3 -253,9 -274,3 -292,6 -311,8 

Internhandel -12,0 -12,7 -13,1 -13,6 -14,6 -15,8 -16,8 -17,9 

Netto -169,2 -178,9 -184,8 -191,6 -205,9 -222,3 -237,2 -252,8 

         

Nämnden för teknik, 
fritid och kultur 

        

Intäkter 21,4 22,5 23,5 24,2 24,9 25,4 25,7 26,0 

Kostnader -105,0 -110,4 -115,6 -119,0 -122,6 -125,0 -126,1 -127,8 

Internhandel 36,8 38,7 40,5 41,7 43,0 43,8 44,2 44,8 

Netto -46,8 -49,2 -51,6 -53,1 -54,7 -55,8 -56,2 -57,0 

         

Stadsbyggnadsnämnden         

Intäkter 4,7 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,1 

Kostnader -9,4 -10,8 -11,0 -11,2 -11,4 -11,7 -11,9 -12,1 

Internhandel -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Netto -5,0 -5,8 -5,9 -6,0 -6,1 -6,2 -6,4 -6,5 

Kommunstyrelsen styr och följer upp nämnderna på nettobudgeten. Bruttoredovisningen i 
ovanstående tabell är ett räkneexempel som är baserad på 2018 års budgetfördelning. I 
detaljbudgetarbetet kan nämnderna välja att budgetera sina intäkter och kostnader annorlunda så 
länge nettobudgeten överensstämmer med ovanstående tabell. 

230



Rapport 
 
 

32 av 47 

Finansansvaret 

Finansansvaret (mnkr) Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Skatter och generella 
statsbidrag 

        

Skatteintäkter 653,4 687,8 715,0 747,2 788,8 829,8 873,2 930,6 

Inkomstutjämningsbidrag/-
avgift 

-45,7 -54,7 -53,5 -53,2 -57,0 -50,7 -53,3 -64,7 

Kostnadsutjämning 38,4 39,0 37,4 29,9 29,6 33,7 20,6 21,6 

Regleringsbidrag/-avgift 1,8 5,3 8,7 8,1 4,4 0,6 -3,4 -7,8 

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

Införandebidrag 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

LSS-utjämning -24,2 -24,0 -24,5 -25,0 -25,5 -26,4 -26,9 -27,5 

Fastighetsavgift 24,0 25,2 26,2 27,3 28,4 29,5 30,7 31,9 

Särskilt statsbidrag 1,3 1,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 650,0 680,3 710,2 734,2 768,7 816,5 840,9 884,2 

Verksamhet         

Pensioner inkl löneskatt -8,9 -9,2 -9,5 -9,8 -10,1 -10,4 -10,7 -11,0 

Semesterlöneskuld -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Intern kapitaltjänst 16,7 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 

Finansnetto -8,9 -8,3 -13,0 -14,5 -18,8 -24,1 -24,3 -23,6 

Summa -1,4 -2,6 -7,6 -9,5 -14,1 -19,7 -20,2 -19,8 

         

Summa Finans 648,6 677,7 702,5 724,7 754,6 796,8 820,8 864,4 

Skatteintäkterna baseras på SKL:s prognos 18035 samt egen befolkningsprognos.  

Utvecklingen av skatteintäkter och nettokostnader  

Procentuell förändring 
(%) 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Skatter, utjämning och 
generella statsbidrag 

2,3% 4,7% 4,4% 3,4% 4,7% 6,2% 3,0% 5,1% 

Nettokostnader 2,9% 4,3% 4,1% 3,4% 5,3% 5,2% 3,8% 3,6% 

Nettoutveckling -0,5% 0,4% 0,2% 0,0% -0,6% 1,0% -0,8% 1,6% 

 

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 2022 och 2024. Ser man över tid överstiger skatter, 
utjämning och generella statsbidrag nettokostnadsutvecklingen.   
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Resultatbudget 

Resultatbudget (mnkr) Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Verksamhetens intäkter 120,8 126,2 130,6 134,8 141,2 147,7 153,5 159,3 

Verksamhetens kostnader -709,3 -740,5 -766,3 -791,2 -828,9 -867,0 -900,9 -934,7 

Avskrivningar och 
nedskrivningar 

-35,4 -36,9 -38,2 -39,5 -41,3 -43,2 -44,9 -46,6 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-623,8 -651,3 -674,0 -695,8 -729,0 -762,5 -792,3 -822,1 

         

Skatteintäkter 653,4 687,8 715,0 747,2 788,8 829,8 873,2 930,6 

Statlig 
skatteutjämning/generella 
statsbidrag 

-3,4 -7,5 -4,8 -13,0 -20,1 -13,3 -32,3 -46,4 

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

Finansiella kostnader -11,1 -10,7 -15,4 -17,0 -21,3 -26,6 -26,8 -26,1 

         

Skatteintäkter och 
finansiellt resultat 

640,4 671,1 696,3 718,8 748,9 791,4 815,7 859,6 

         

Årets resultat 16,6 19,8 22,3 22,9 19,9 28,9 23,4 37,5 

 

Resultatbudgeten i ovanstående tabell är delvis ett räkneexempel som är baserad på 2018 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 
(tkr) 

Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Kommunstyrelsen     

Inventarier -50 -200 -50 -50 

IT - löpande -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

E-arkiv -500  -500 -1 000 

Digital utveckling/ E-
tjänsteplattform 

-650 -650 -450 -150 

Miljöbil -300 -350   

Kamerautrustning KF -500    

Gym -6 000 -1 000   

GC-vägar  -2 000 -6 000  

Markköp -8 000    

Rådhuset  -5 000   

Kommunhuset  -150   

Övrigt  -5 350 -8 400 -14 550 

Summa -18 000 -16 700 -17 400 -17 750 

     

Nämnden för teknik, 
fritid och kultur 

    

Gator- trafik -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Om-och tillbyggnad 
fastigheter 

-9 000 -9 000 -9 000 -9 000 

Hamnar, kajer -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Fritid -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Park och mark -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Energisparåtgärder -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Summa -18 000 -18 000 -18 000 -18 000 

     

Barn- och 
utbildningsnämnden 

    

Inventarier -800 -1 500 -1 500 -1 500 

Lärmiljö -200 -500   

Summa -1 000 -2 000 -1 500 -1 500 

     

Socialnämnden     

Digital utveckling -200 -600 -200 -200 
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Inventarier -100 -250 -100 -100 

Miljöbil -300 -350 -350 -350 

Summa -600 -1 200 -650 -650 

     

Stadsbyggnadsnämnden     

Ärendehanteringssystem -300    

Digital utveckling -100    

Bil   -350  

Löpande investering  -100 -100 -100 

Summa -400 -100 -450 -100 

     

Summa löpande 
investeringar 

-38 000 -38 000 -38 000 -38 000 

 

Den löpande investeringsbudgeten förväntas vara kvar på 38 mnkr per år fram till 2025. Prognosen 
för 2018 är 27,8 mnkr.  

Långsiktiga investeringar 

Långsiktiga 
investeringar 

Budget 

2018 

Prognos 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Summa 

Särskilda boenden           

SÄBO 1  -1 000 -700 -1 300 -20 000 -106 000 -32 000    -160 000 

Garage SÄBO 1    -20 000 -10 000     -30 000 

SÄBO 2      -1 000 -86 000 -73 000  -160 000 

Skolor           

Kores, 
Kronängsskolans 
sidobyggnad 

  -15 000       -15 000 

Rindö skola (F-6 
200) 

-2 300 -2 300 -37 200 -37 000      -76 500 

Utbyggnad Vaxö 
skola 

-10 000 -2 500 -26 500       -29 000 

Resarö skola -20 000 -2 000 -25 000 -13 000      -40 000 

Förskolor           

Förskolan Storäng 
(Resarö) 

-300 -300   -21 500 -20 200    -42 000 

Förskolan 
ersättning Båten 

    -200 -18 300 -23 500   -42 000 

Förskolan 
Lägerhöjden 

-500 -200 -300  -20 750 -20 750    -42 000 
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Ombyggnad 
äppelgården 
(Vaxön) 

   -1 500      -1 500 

Övrigt           

Tennishall -6 600 -9 600        -9 600 

Trafikåtgärder 
Resarö 

   -2 000 -18 000     -20 000 

Engarn -2 000  -2 000 -2 000      -4 000 

Vaxön 1:26 
hyreslägenheter 

-3 000  -13 000 -15 000      -28 000 

Reserv -11 000         0 

           

Summa 
investeringar 

-56 700 -17 600 -120 300 -110 500 -176 450 -92 250 -109 500 -73 000 0 -699 600 

           

Finansiering Budget 

2018 

Prognos 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Summa 

           

Summa 
exploatering 

29 000 19 552 80 259 0 192 678 6 900 0 96 600 34 000 429 989 

           

Överlikvid 8 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 104 000 

           

Lån/amortering 19 700 -14 952 27 041 97 500 -29 228 72 350 96 500 -36 600 -47 000 165 611 

           

Summa 
finansiering 

56 700 17 600 120 300 110 500 176 450 92 250 109 500 73 000 0 699 600 

           

Låneskuld 466 500 435 548 462 589 560 089 530 861 603 211 699 711 663 111 616 111  
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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 
Stora utvecklingsarbeten pågår inom Vaxholms stad och tillsammans syftar de till att skapa en bra 
vardag och livsmiljö för Vaxholms invånare. Information ska finnas med naturligt i alla stadens 
processer och sprida kunskap och skapa engagemang bland medborgarna för kommunala frågor, 
med målet att stimulera till aktivitet och medinflytande. 

Kommunikation via webb och sociala medier 
Under våren 2018 introducerades Vaxholms stads facebook-sida. Sidan kommer fortsätta att 
utvecklas för att 2019 och framåt kompletteras med ytterligare sociala medier.  

Resultatet av en undersökning hur besökare uppfattar Vaxholms stads webbplats ger tillsammans 
med SCB:s medborgarundersökning ett brett underlag att arbeta vidare från i utvecklingen av 
stadens samlade kommunikation 2019 och framåt. 

Nya e-tjänster för ökad tillgänglighet och service 
Staden fokuserar på att möta invånarnas förväntan om bättre tillgänglighet och större möjlighet till 
inflytande. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter och ett ökat fokus på att införa 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

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

• Vaxholm har en god stadsmiljö. 

LIVSMILJÖ 

• Vaxholm är socialt hållbart. 

• Vaxholm är ekologiskt hållbart. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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målgruppsanpassade e-tjänster underlättas service och dialog oberoende av tid och plats. Vaxholms 
stad arbetar kontinuerligt med att införa fler och fler e-tjänster inom alla verksamhetsområden. 
Under hösten 2018 och under 2019 kommer en större mängd e-tjänster att lanseras. 

Näringsliv och turism 
Näringslivsenheten arbetar för att ge en god service till företagare och verka som en koordinator 
mellan företagen och kommunens olika tjänstepersoner och myndigheter. 

En förutsättning för en stor del av Vaxholms stads näringsliv är turismen. Inför 2019 är fokus att 
arbeta mot en förlängd turistsäsong och hållbar turism.  

Processbaserade dokumenthanteringsplaner 
Kommunledningskontoret arbetar med ett 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, vilket ska öka förståelsen och sambanden mellan aktiviteterna och de handlingar som 
uppstår.  

Kompetensförsörjning 
Vaxholm planerar för att möta befintliga och kommande utmaningar inom kompetensförsörjning, 
det vill säga att attrahera, behålla och utveckla medarbetare. Fokus inom HR är framförallt tre 
områden: stärka arbetsgivarvarumärket, utveckling av arbetsmiljöarbetet samt att säkerställa en 
bra introduktion för nya medarbetare. 

Vaxholm stärker sitt arbetsgivarvarumärke både genom tydligare exponering på webb och i 
platsannonser och genom att utveckla det faktiska innehållet. Attraktiva anställningsförmåner, 
personlig utveckling och möjlig karriärväg är viktigt för att attrahera och behålla medarbetare.  

God stadsmiljö 
Planering av stadsmiljön ska bidra till en god livsmiljö för stadens invånare. En kommande utmaning 
är ett växande behov av platser på boende för äldre samt långsiktigt hållbara alternativ för förskolor 
och skolor. Staden arbetar kontinuerligt med att säkerställa en god kvalitet i framtagandet av nya 
gator och gång- och cykelvägar, bostäder och kommunala servicefunktioner såsom förskolor, skolor 
och äldreboenden. Därtill arbetar staden vidare med att förbättra nuvarande återvinningsstation.  

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.  

Invånare ska vara informerade och kunna ge synpunkter på planerad utveckling av Vaxholm. Inom 
kort kommer förvaltningen ha ett uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. I uppdraget anges 
särskilt att förvaltningen ska främja dialogen med kommunens invånare. Tidigare har så kallade ö-
möten genomförts på Rindö/Skarpö och på Resarö. Mötena har varit uppskattade och avsikten är 
att fortsätta ha sådana möten ö-vis. 

Insatser för ökad social och ekologisk hållbarhet 
Inom målområdet livsmiljö som innefattar både social och ekologisk hållbarhet är utgångspunkten 
inför 2019-2021 de globala hållbarhetsmålen och att leva upp till Agenda 2030. Vaxholms stads 
gemensamma utmaningar är att arbeta fram en gemensam hållbarhetsstrategi som innefattar både 
sociala och ekologiska dimensioner och integrera hållbarhetsarbetet i all kommunal verksamhet så 
att det utgör en självklar del i alla stadens beslut. 

2019-2021 kommer Vaxholms stad inom området social hållbarhet bland annat fortsätta arbetet 
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kring ökad hälsa för stadens invånare och ökad upplevelse av trygghet. Inom ekologisk hållbarhet är 
bland annat vattenfrågor ett utvecklingsområde där till exempel Miljökvalitetsnormer (MKN) är 
vägledande. Att öka förutsättningar för cykel-, gång och kollektivtrafik för att minska utsläpp av 
växthusgaser är ett annat område i fokus. 
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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 
Vaxholms stads kommunala förskolor, grundskolor och fritidshem håller en hög kvalitet, vilket bland 
annat visas genom goda kunskapsresultat och nöjda elever och föräldrar. Utvecklingsinsatser som 
har givit ökat resultat i verksamheterna har bland annat varit kompetensutveckling inom 
undervisning, digital didaktik och systematiskt kvalitetsarbete. Inom grundskolan har fokus under 
2018 varit att öka lärares specialpedagogiska kunskaper och förhållningssätt för bättre inkludering 
och delaktighet för alla elever.  

Utveckling av undervisning i förskolan 
Förskolorna kommer fortsätta att utveckla undervisning i förskolan med fokus på att aktuell 
forskning omsätts i praktiken genom olika arbetssätt och undervisningsmetoder. Ett delområde är 
digital didaktik för att utveckla och erbjuda likvärdiga möjligheter till lek, utforskande och 
undervisning i den digitala lärmiljön.  
 
  

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

• Utbildningen är stimulerande, anpassad och tillgänglig för alla barn och 
elever. 

• Barn, elever och föräldrar är nöjda med utbildningsverksamheterna. 

LIVSMILJÖ 

• Förskolan, skolan och fritidshemmet är en trygg, kunskaps- och 
hälsofrämjande miljö som är tillgänglig för alla. 

• Utbildningsverksamheterna arbetar för en hållbar miljö i enlighet med BUN:s 
agenda för ekologisk hållbarhet.  

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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Utveckling av undervisning genom digitalisering 
Grundskolorna kommer fortsätta att prioritera fortbildning inom digital kompetens genom det så 
kallade Undervisningslyftet för alla lärare. Där ingår bland annat programmering, digital 
matematikundervisning, digitalt berättande och kritisk användning av nätet. I fritidshemmen är 
fokus på fortsatt fortbildning för fritidshemspersonal och att skapa förutsättningar för samverkan 
mellan skola och fritidshem. Insatser för att stärka rektorernas pedagogiska ledarskap kommer 
också att ske. 

Förebygga och hantera hög frånvaro 
För att arbeta mot målet att erbjuda en utbildning som är stimulerande, anpassad och tillgänglig för 
alla barn och elever är en viktig utvecklingsinsats att etablera en tydlig process på förvaltnings- och 
skolnivå för att förebygga och hantera hög frånvaro.  

Insatser för ungdomar mot studier eller arbete 
Kommunens aktivitetsansvar (KAA) vänder sig till ungdomar mellan 16-20 år som varken studerar 
eller arbetar. Insatserna som erbjuds är individuellt anpassade med syfte att få ungdomarna att 
återgå eller påbörja studier eller annan sysselsättning. Samarbete mellan arbetsförmedlingen och 
KAA är etablerat och "Projekt: Entreprenör" som genomförts två somrar i rad kommer också att 
erbjudas 2019. Under året kommer Vaxholms stad arbeta för att kunna erbjuda ungdomarna 
ytterligare fler insatser. 

Kulturskolan breddar utbudet 
Kulturskolan arbetar vidare med att utveckla sin verksamhet med mål som ligger i linje med 
kulturskoleutredningen. Arbete med att bredda utbudet pågår liksom en utredning för att kartlägga 
närliggande kommuners organisation och finansiering av kulturskolan. Utredningen planeras ligga 
till grund för fortsatt utveckling. 

Insatser för ökad social och ekologisk hållbarhet 
Utbildningsverksamheterna fortsätter arbeta med ekologisk och social hållbarhet. Inom social 
hållbarhet är det fortsatt områden som en trygg miljö, föräldrastöd, drogförebyggande arbete och 
hälsofrämjande förutsättningar som är i fokus. Arbete sker med stöd av kommunens 
folkhälsostrateg och i samverkan med socialförvaltningen.  

Aktiviteter för ekologisk hållbarhet sker både i undervisningen och som en del av hela 
skolans/förskolans profil samt som enskilda kampanjer eller events. Barn- och 
utbildningsförvaltningens "Agenda för ekologisk hållbarhet" visar hur stadens miljöprogram och 
skolans/förskolans läroplan kan knytas samman. 

Måltidsenheten arbetar för en hållbar miljö i utbildningsverksamheterna genom bland annat ökad 
andel inköpta ekologiska livsmedel och minskat matsvinn. 
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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 

Kultur och fritid 
”Kulturnatten” som genomförs varje år i oktober i samverkan med kulturföreningar är välbesökt. 
Kommunen kommer fortsätta att satsa på detta evenemang kommande år och erbjuda invånare i 
Vaxholms stad en kväll med bland annat konserter, teater och utställningar. 

Arbetet med det Idrottspolitiska programmet som tas fram i samarbete med hållbarhetsenheten 
förväntas kunna avslutas under 2019. Förvaltningen kommer inför 2019 att följa upp andel elever i 
åk 3, 6 och 9 som uppger att de ofta eller ibland är med i ledarledd aktivitet på sin fritid. 
Uppföljningen kommer också att göras uppdelat på kön för att se om det finns skillnader mellan 
pojkar och flickor.   

Bibliotek har en grundläggande roll för kunskapsförmedling och det demokratiska samhällets 
utveckling. Avgörande för utveckling av stadens bibliotek är lokalerna. Dessa behöver anpassas efter 
bibliotekets olika uppdrag och besökarnas olika behov som till exempel tysta utrymmen för studier 
och arbete, aktiviteter för barn och unga och olika typer av evenemang. Lokalerna behöver också 
tillgänglighetsanpassas för funktionshindrade.  

Gator, vägar, park och naturmark 
En uppdaterad långsiktig plan för beläggningsåtgärder inom gatubeståndet har tagits fram och 

NÄMNDEN MÅL 

KVALITET 

• Vaxholms stad har god service och tillgänglighet 

• Vaxholm har en god stadsmiljö 

LIVSMILJÖ 

• Vaxholm är socialt hållbart. 

• Vaxholm är ekologiskt hållbart. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

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

• Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling. 

• Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter 

LIVSMILJÖ 

• Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött. 

• Kommunen har energisnåla lokaler. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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flertalet större investeringsprojekt planeras. Parkeringen på Lägret är ett prioriterat projekt och 
detaljplan skall beslutas under våren 2019. I planeringen för 2019 finns även en utökning av 
infartsparkeringen vid Engarn med, vilket sker i samband med Trafikverkets ombyggnation av 
Engarns trafikplats.  

En uppdaterad inventering av träd i stadsnära miljö arbetas fram och ett åtgärdsprogram knutet till 
detta kommer ligga till grund för delar av verksamheten. 

Inför kommande år vill förvaltningen förbättra stadens snöröjning genom utvecklat samarbete med 
entreprenör.  

Utbyggnad av bredband till kommunala verksamhetslokaler är utförd på Resarö och Vaxön och 
pågår på Rindö. Kommunen planerar en sjökabel från Vaxön samt förberedelse för fiber till den 
planerade nya skolbyggnaden på Rindö. 

Lokalförvaltning 
Enheten har under 2018 utökat antalet fastighetsförvaltare till tre stycken och avsätter resurser till 
inventering, planering och struktur. Energiförbrukning i fastighetsbeståndet kommer att analyseras 
och leda fram till förslag på åtgärder under nästkommande år. 

E-tjänster 
Förvaltningen har påbörjat arbetet för att digitalisera tjänster och arbetssätt. Bland annat förenklar 
det för invånare att lämna synpunkter, göra felanmälningar och beställningar samt boka lokaler.  
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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 
De verksamheter socialnämnden ansvar för ska arbeta professionellt och rättssäkert utifrån 
evidensbaserade arbetssätt med individens behov i fokus. Tydlighet, tillgänglighet och ett gott 
bemötande ska prägla alla socialnämndens verksamheter. 

Individen i fokus 
Införanden av arbetsmetoden IBIC (Individens behov i centrum) pågår sedan hösten 2017 och 
kommer att fortsätta under 2019. IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt i arbetet 
med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning som grundar sig i lagstiftning. Målet är 
att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och får möjlighet att stärka 
sina egna resurser och delaktighet vid genomförande av aktiviteter.  

Digitaliseringen ger nya möjligheter 
Socialförvaltningen ska tillvarata digitaliseringens möjligheter för att öka självständighet, 
delaktighet och verksamheternas kvalitet. Liksom många andra välfärdsverksamheter står 
socialtjänsten inför stora utmaningar. Ändrade arbetsmetoder och nya lösningar är nödvändiga för 
att möta invånarnas behov. Implementering av nya system ska underlätta medborgarnas 
kommunikation med förvaltningen, ge effektivare och rättssäkrare handläggning samt möjliggöra 
för e-tjänster, så att till exempel ansökningar kan göras digitalt. Ett annat exempel på 
digitaliseringens möjligheter är ”nyckelfri” hemtjänst, en möjlighet som undersöks av förvaltningen 
under hösten 2018. Nyckelfri hemtjänst innebär ett digitalt låssystem, vilket har en mängd positiva 

NÄMNDEN MÅL 

KVALITET 

• Vaxholms stad har god service och tillgänglighet 

• Vaxholm har en god stadsmiljö 

LIVSMILJÖ 

• Vaxholm är socialt hållbart. 

• Vaxholm är ekologiskt hållbart. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

• Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens verksamheter. 

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

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

LIVSMILJÖ 

• God hälsa ska främjas hos stadens invånare och deras närstående. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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effekter. Bland annat ökar kundernas trygghet och säkerhet. 

Arbete viktigt för etablering 
Mottagandet av nyanlända kommer att minska jämfört med 2018. I kommunens stöd till nyanlända 
finns Arbetsförmedlingens tvååriga etableringsprogram. Myndigheten har även påbörjat rekrytering 
av en jobbcoach, vilket ska öka möjligheten för både nyanlända och personer med långvarigt 
bistånd att bli självförsörjande.   

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

Elcyklar och elbil bidrar till ekologisk hållbarhet 
Socialförvaltningen bidrar också i arbetet mot ekologisk hållbarhet. Elcyklar inom hemtjänsten har 
ersatt en bil under 6 månader, vilket har medfört minskade koldioxidutsläpp. Under 2019 kommer 
inköp av elbil ytterligare bidra till denna minskning.  
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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, fastighetsbildningslagen. Ansvaret omfattar vidare 
namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser, fastställelse av 
belägenhetsadresser samt tillsyn av skyltar. 

 

 
Prioriteringar och utveckling 

E-tjänst bedöms kunna förkorta handläggningstiden 
Handläggningstiden i lov- och anmälansärenden mäts genom två indikatorer. Dels 
handläggningstiden från det att ansökan kommer in till dess att ett beslut expedieras och dels tiden 
från det att ansökan anses komplett (handlingarna från sökanden bedöms tillräckliga för att kunna 
fatta ett beslut) till dess att beslut fattas i ärendet. Handläggningstiden från kompletta handlingar 
till beslut har under flera år varit kortare än angiven målnivå. Resultatet för handläggningstiden från 
att ansökan kommer in till beslut är sämre, då mycket tid går till att invänta kompletterande 
handlingar från den sökande. För att korta den totala handläggningstiden bedöms digitalisering vara 
en viktig del av lösningen. Under hösten 2018 förväntas e-tjänster för Stadsbyggnadsnämndens 
verksamheter finnas och vägleda sökanden i vilka handlingar som krävs för att ansökan ska vara 
komplett. På så sätt kan tiden för att invänta kompletterande handlingar minskas. 

Ny lagstiftning med tidsgränser för handläggning av bygglovsärenden 
1 januari 2019 börjar en ny paragraf att gälla i plan- och bygglagen (PBL). Bestämmelsen säger att i 
de fall ett ärende inte avgörs inom de av PBL uppsatta tidsgränserna ska en avgiftsreduktion med 
1/5 av avgiften ske för varje påbörjad vecka som handläggningen överskrids och efter fem veckor 
tas ingen avgift ut. För lovärenden gäller 10 veckors handläggningstid från det att handlingar är 
kompletta och för anmälansärenden 4 veckor. Tiden för att göra en första granskning samt 
förelägga en sökande om att komplettera sin ansökan kommer att regleras. Konsekvenser av denna 
lagstiftning kan bland annat bli att större fokus måste läggas på handläggning istället för rådgivning 

NÄMNDEN MÅL 

KVALITET 

• Vaxholms stad har god service och tillgänglighet 

• Vaxholm har en god stadsmiljö 

LIVSMILJÖ 

• Vaxholm är socialt hållbart. 

• Vaxholm är ekologiskt hållbart. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

• Invånare och företagare är nöjda med stadsbyggnadsförvaltningens 
bemötande. 

• Handläggningstiderna för bygglov är rimliga. 

LIVSMILJÖ 

• Stadsbyggnadsförvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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och service. För att bibehålla servicegrad krävs förändringar i arbetssätt och resursanvändning för 
att kunna hantera denna förändring.  

Utveckling av e-tjänster och digitalisering av verksamheten 
Under 2018 har stadsbyggnadsnämnden haft som mål att ha ett ökat digitalt arbetssätt. Målet för 
2018 var att bland annat att minst 30 procent av alla slutbesked skulle skickas digitalt. I och med 
införandet av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem har möjligheterna till digitala 
arbetssätt mångdubblats och nu skickas i princip alla slutbesked digitalt. 

Under 2019 är digitalisering av verksamheten fortsatt prioriterad. Nästa steg är att införa e-tjänster 
och hantera frågan om hur analoga handlingar ska bli digitala. Vidare krävs uppdatering av hårdvara 
för att fullt ut dra nytta av de digitala möjligheterna. Under 2019 förväntas sedan processutveckling 
och implementering av nya rutiner vara i fokus. Målet är att under 2019 kunna ha en digital 
handläggningsprocess fram till det att arkivering av ärenden sker.  

Utveckling inom GIS-enheten 
Under 2018 har fokus för kart-, mät- och GIS-verksamheten varit att utveckla rutiner samt 
samordna GIS-tjänster inom staden. Under 2019 kommer ett arbete ske för att styra över 
beställningar till e-tjänster, istället för via analoga blanketter. 

Jämte detta arbete kommer ett standardiseringsarbete av produkternas utseende att genomföras 
för att ge samma information oavsett hos vilken kommun en produkt beställs. Detta arbete sker 
inom det kommunövergripande nätverket Geodata Norrort. 
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Förslag grundbelopp Vaxholms stad 2019  
 Pris 2018 Förändring Pris 2019 

Förskola 1-2 -130 924 3,20% -135 118 

Förskola 3-5 -118 008 3,40% -122 025 

Ped omsorg 1-2 -113 125 1,37% -114 675 

Ped omsorg 3-5 -101 135 1,37% -102 521 

F-5 -70 509 3,91% -73 265 

6 till 9 -85 729 3,60% -88 813 

Fritids -38 193 1,37% -38 716 

Klubb -14 218 1,37% -14 413 
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1. Kommungemensamma avgifter 
 

1.1 Kopiering och utskrift av allmänna handlingar 
 

Momsfritt om inte annat anges. 

 

Vaxholms stad tar enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen ut avgift enligt nedan för utlämnande 

av allmän handling i form av kopia eller avskrift. Den nedan stående taxan innehåller även 

kostnad för utlämnanden för digitala handlingar. Detta innebär dock inte en rätt att ta del av 

allmän handling i digitalt format. 

 

Vid expediering per post tas portoavgift ut om försändelsen väger mer än 20 gram. Avgift tas 

ut för postförskott, för bud eller liknande förmedling. Vid expediering via telefax tas avgift ut 

motsvarande den för kopior. 

 

Fotokopia A4  

Svart/vit sida 1 – 9 Gratis 

Svart/vit Sida 10 50 kr 

Svart/vit Sida 11 och därutöver 2 kr per sida 

Färg 5 kr per sida 

Fotokopia A3  

Svart/vit Som A4 x 2 

Färg Som A4 färg x 2 

Fotokopia A2  

Svart/vit, första kopian 30 kr per sida 

Svart/vit, följande sidor 15 kr per sida 

Färg 45 kr per sida 

Fotokopia A1  

Svart/vit, första kopian 50 kr per sida 

Svart/vit, följande sidor 24 kr per sida 

Färg 70 kr per sida 

Fotokopia A0  

Svart/vit 70 kr per sida 

Färg 100 kr per sida 

Digitala handlingar (t.ex. konvertering, 

sammanställning och bifogande av filer 

till e-post) 

 

Upp till en kvart Ingen avgift 

Per påbörjad kvart därefter 125 kr 

Kopia av videobandsupptagning 600 kr per band 

Kopia av ljudbandsupptagning 120 kr per band 

Utskrift av upptagning för ADB 

Sida 1 – 9 

Sida 10 

Sida 11 och därutöver 

 

Gratis 

50 kr 

2 kr per sida 

Avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 

Utskrift av ljudbandsupptagning 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 

Bestyrkt avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 

Bestyrkt kopia av allmän handling 

Sida 1 – 25 

Sida 26 och därutöver 

  

50 kr 

2 kr per kopia 

Överföring av digital upptagning 

till DVD eller annan optisk skiva 

125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 
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Överföring av fotografisk bild till 

DVD eller annan optisk skiva 

20 kr per bild 

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

 

1.2 Taxa för resa med linfärja 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. 
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2. Kommunstyrelsen 
 

2.1 Avgifter för planbesked 

 
I de fall någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, änd-

ras 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 planlägg-

ningsarbete. 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 krite-

rier: 

* 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 standard förfarande 

* 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 standard förfarande 

 

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 standard förfarande utan program 

 

Med komplext ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier och som inte ut-

gör en mycket komplex åtgärd: 

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

samhetsprojekt 

* ärenden som inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 

* eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och/eller utökat planförfa-

rande 

 

Med mycket komplext ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 
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* projekt av större omfattning: bostadsprojekt med mer än 70 bostäder eller verksamhetspro-

jekt 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 timdebite-

ring. 

 

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 lö-

nekostnader och löneomkostnader (arbetsgivaravgifter och pensionstillägg) även övriga kost-

nader. Dessa omfattar lokaler, central administration, utrustning, resor, telefon m.m. 

 

 

 Timkostnad exkl. moms (kr) 

Tidsersättning 1 400 
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3. Barn- och utbildningsnämnden 
 

3.1 Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) 
 

Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år. 

 

Vaxholms stad tillämpar den så kallade maxtaxan. Maxtaxan gäller förskolan och fritidshem-

men 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 inkomst-

index som beslutas av regeringen. Skolverket anger de nya högsta avgiftsnivåerna och avgifts-

höjningarna gäller från och med januari nästkommande år. 

 

Allmän förskola: Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år är förskola och pedago-

gisk omsorg avgiftsfri för de som endast deltar 15 timmar per vecka under läsåret. Avgiftsre-

ducering 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 
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Antal placeringar Avgift per månad 

Placering 1 = yngsta barnet 3% av hushållets inkomster, dock högst x kr 

Placering 2 2% av hushållets inkomster, dock högst x kr 

Placering 3 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr 

Placering 4 och följande Ingen avgift 

 
Avgiftsreducering: 

Reducerad avgift kan erhållas efter ansökan om hushållet där barnet är folkbokfört har gemen-

samma inkomster som understiger x kr per månad innan skatt. Platsinnehavare och till hushål-

let tillhörande make/maka, partner eller sambo måste lämna inkomstuppgifter innan en redu-

cering kan träda i kraft. Skriftlig ansökan krävs. Inlämnad inkomstuppgift gäller längst ett år 

och ny inkomstuppgift måste inkomma för att fortsatt reducering ska gälla. Ny inkomstuppgift 

lämnas även vid inkomständringar. Ändring av inkomstuppgifter gäller från och med nästkom-

mande månad. 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: 

Reducering erhålls om hushållets sammanlagda bruttoinkomst understiger x kr per månad. 

Skriftlig ansökan krävs. 
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3.4 Kulturskolan 

 
Aktivitet Avgift per termin 

Instrumentalelever (lektion 20 min) 

Instrumentalelever (lektion 30 min) 

Körelever 

Ensemble/rockskola, enbart 

Ensemble/rockskola, instrumentalelever 

Musikteori grupp 

 

1 650 kr  

2 475 kr   

600 kr 

 950 kr 

300 kr 

650 kr 

Instrumenthyra 

 

  400 kr 

Dramalek 5–6 år 

Danslek 4-6 år 

 

  950 kr 

  950 kr 

 

Barn-/ungdomsteater 7–19 år 

Dramaverkstad från 8 år 

Dans 7-19 år 

 

1 150 kr 

1 150 kr 

1 150 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 avgif-

ten 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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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: 

 

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: 

 

20 kr per timme 

1599 2 timmar: 

- Söderhamnen, utanför Waxholms 

hotell 

Året runt: 

 

20 kr per timme 

 

1597 5 dygn: 

- Roddaregatan, östra delen 

- Norrbergsgatan, parkeringsyta 

västra delarna 

 

Året runt: 

 

10 kr per timme de första 12 

timmarna,  

därefter 2 kr per timme 

 

1606 Kväll, helg 

- Kronängsskolans parkeringsområde 

 

16 augusti – 14 juni: 

 

Måndag – fredag kl. 18.00 – 

07.00 

Avgiftsfritt 

 

Lördag – söndag 

10 kr per timme 

 

1606 Sommarlov, 5 dygn 

- Kronängsskolans parkeringsområde 

 

15 juni – 15 augusti: 

 

10 kr per timme de första 12 

timmarna,  
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därefter 2 kr per timme 

1598 30 dygn: 

- Floravägen, parkeringsyta 

1 juni – 31 augusti: 

40 kr per 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: 

17 kr per timme 

Boendeparkeringstillstånd 1 

Inklusive moms 

För boende 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 4 timmarsparkeringar eller 

längre. 

Tillstånd tilldelas maximalt ett styck per hushåll.  

Helår 1400 kr 

1 maj – 31 augusti   300 kr per månad 

1 september – 30 april   100 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. 

Boendeparkeringstillstånd 2 

Inklusive moms 

För boende i Vaxholms stad 

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. 
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Nyttoparkeringstillstånd 

Inklusive moms 

 

Företag som utövar verksamhet inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan och 

Drottninggatan kan ansöka om nyttoparkeringstillstånd. Serviceutrustade fordon, fordon nöd-

vändiga för transport, förvaring av tyngre verktyg eller fordon som används av personal för 

sjuk- eller socialvårdande verksamhet är berättigad att ansöka. 

 

Samtliga tillstånd skall bekostas enligt gällande taxa. Även inom den kommunala förvaltningen 

skall taxan erläggas. 

 

Tillståndet ger möjlighet att parkera gratis upp till 72 timmar på 4 timmarsparkeringar eller 

längre. Dessutom medger tillståndet gratis parkering på2 timmarsparkering, dock inte längre 

än två timmar. 

 

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. 

 

 

Felparkering 

Exklusive moms 

 

Felparkering, grov förseelse 700 kr 

Felparkering 500 kr 

 

 

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  
Exklusive moms 

 

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 godkänd ideell förening i Vaxholms 

stad, pensionärsföreningar och vigsel. 

 

För övriga ideella verksamheter i Vaxholms stad fattar nämnden särskilt beslut om Taxa 2 ska 

vara gällande. 

 

Rådhuset 
 

Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

CG Pettersson-rummet 

(f.d. Nämndrummet), 15 personer 

150 kr 50 kr 

Sessionssal, 80 personer 350 kr 100 kr 

I hyran ingår: 

• Projektor 

• Wi-Fi 

Matsalen i Kronängsskolan 

300 personer 

Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Vardag (17.00 – 21.30) samt helger 400 kr 240 kr 

Lokalvärd vardagar 17.00 – 21.30 310 kr 310 kr 

Lokalvärd helg, lördagar och söndagar 510 kr 510 kr 

Städavgift, engångskostnad 400 kr 400kr 

 

 

 

Aulan i Kronängsskolan 

330 sittplatser 

Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Vardag (17.00 – 21.30) samt helger 1 100 kr 500 kr 

Lokalvärd vardagar 17.00 – 21.30 310 kr 310 kr 

Lokalvärd helg, lördagar och söndagar 510 kr 510 kr 

Städavgift, obligatorisk engångskost-

nad 

800 kr  

engångskostnad 

800 kr  

engångskostnad 

 

• Lokalvärd är obligatorisk och finns på plats och hjälper till med ljus, ljud och bild 

- Tillgång till 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 enligt gällande KPI 

 

Båtplatser i kommunala småbåtshamnar, 

Säsongsavgift (15 april – 15 oktober) 

Taxa 

Grund plats 1 300 kr 

Normal plats 1 850 kr 

Fullgod plats 2 700 kr 

Fasta abonnenter, s.k. företagsplatser  3 600 kr 

 

 

Kajplatser i handelshamnar Taxa 

Fartyg som abonnerar hamnplats stävrätt mot kaj 

Fartyg som även disponerar el-plats 

3 100 kr per månad 

3 900 kr per månad 

Fartyg som ligger med långsidan mot kaj och  

som upptar mer än 4 meter i bredd 

6 200 kr per månad 

Därutöver betalas vid varje tillfälle ett fartyg  

lägger till i hamnarna enligt fastställd turlista,  

loggbok, eller liknande ”studsavgift”. 

50 kr per tillägg 

Varje natt ett fartyg ligger i hamn 275 kr per natt 

Tillfälliga tillägg för fartyg under 20 meter. 475 kr per natt eller 

dag 

950 kr per dygn 

Tillfälliga tillägg för fartyg över 20 meter. 950 kr per natt eller 

dag 

1 650 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. 

 

4.4 Upplåtelse av allmän platsmark  
Exklusive moms 

 

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 godkänd 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. 
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Försäljningskiosker och foodtrucks 

 

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

beslut.  

 

Disponerad yta Taxa 

Per upplåtelse 1 100 kr 

Per m2 och månad    185 kr 

 

Uteserveringar 

 

Friluftsserveringar, gångbaneserveringar, restaurangverandor och liknande som avser utökning 

av redan befintlig verksamhet. 

 

Disponerad yta Taxa 

Per m2 och månad 185 kr 

 
Skyltvaror utanför butik 

 

Disponerad yta Taxa 

Per löpmeter och månad 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 1 100 kr 

Tillkommande avgift per m2 och månad allmän central* 

mark 

220 kr  

Tillkommande avgift per m2 och månad övrig allmän plats 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/före-

ningar.  

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 godkänd 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 310 kr 120 kr 4 000 kr 

Bollhallen, Campus 310 kr 120 kr 4 000 kr 

Vaxö gymnastiksal 190 kr 80 kr 2 700 kr 

Resarö gymnastiksal 190 kr 80 kr 2 700 kr 

Rindö sporthall 210 kr 100 kr 3 100 kr 

Rindö spegelsal 190 kr 80 kr 2700 kr 

 

Övriga bokningsbara lokaler i Campus 

 

Taxa 1 

Timpris 

Taxa 2 

Timpris 

Spegelsalen 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 

 

263



 17(34) 
Vaxholms stad  Taxor och avgifter  

 
 2018-11-12  

 

 
 

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 400 kr 

Kommunen tar fram TA-plan 2 500 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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5. Socialnämnden 
 

Avgifter inom äldre- och funktionsnedsättningsomsorg för perioden 2019-01-01 till 

2019-12-31 

 
Avgifter beräknas utifrån av Riksdagen beslutad maxtaxa för äldreomsorgen. Maxtaxan  

för äldreomsorg följer prisbasbeloppet på 46 500 kr för 2019. 

 
Minimibeloppet 

Minimibeloppet grundar sig på prisbasbeloppet och beslutas årligen av Regeringen. Beloppet är 

en riktlinje över vad man ska ha kvar att leva av då man har betalat sin hyra/motsvarande 

samt uppvärmningskostnad.  Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad 

utgöra lägst en tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller 1,1446 

gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sammanboende. Kostna-

der för hushållsel, telefon, media, kläder, mat m.m. ska täckas av minimibeloppet. 

 
Förbehållsbelopp 

Förbehållsbeloppet avser det belopp som skall täcka den enskildes normala levnadskostnader 

(minimibelopp) och boendekostnad.  

 

Minibelopp för 2019 Belopp per månad 

Minimibelopp för ensamstående. 5249 

Minimibelopp per person för makar  

och sammanboende. 
4435 

 

 

Högsta avgift 

Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal 

hälso- och sjukvård får från och med den 1 juli 2016 uppgå till högst en tolftedel av 

0,5392 gånger prisbasbeloppet. Från och med den 1 januari 2019 motsvarar det 2089 kr per 

månad. 

 

5.1 Äldreomsorgen 

 
Hemtjänst 

Avgifterna är indelade i sex servicenivåer baserade på antalet beviljade insatser per vecka. 

Kommunens biståndshandläggare bedömer omvårdnadsbehovet. Vid beräkning av avgiften tas 

hänsyn till inkomst och boendekostnad, inte förmögenhet. 

 

Serviceinsatser som bedöms enligt nivåer är tvätt, städ och inköp. Hjälp avser vård och om-

sorg. Reducering av avgift görs utefter antal tillfällen utslaget per månad. I nivåerna 4 – 6 in-

går avgift för serviceinsatserna om biståndsbeslut finns. 

 

Nivå Serviceinsats/Hjälp Del av maxtaxan 

per månad 

Högsta möjliga 

egenavgift per 

månad 

Nivå 1 Upp till 1 serviceinsats eller 

upp till hjälp en gång/vecka. 

20 % 418 kr 

Nivå 2 2 serviceinsatser eller hjälp 2 

gånger/vecka. 

35 % 731 kr 

Nivå 3 3 serviceinsatser eller hjälp 3 

gånger/vecka. 

50 % 1045 kr 

Nivå 4 Hjälp upp till 5 gånger/vecka. 75 % 1567 kr 

Nivå 5 Hjälp upp till 7 gånger/vecka. 90 % 1880 kr 

Nivå 6 Hjälp över 7 gånger/vecka. 100 % 2089 kr 
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Särskilt boende 

Heldygnsomsorg i särskilt boende Avgift per månad 
Heldygnsomsorg i särskilt boende. 2089 kr 

Måltidskostnad: Snittkostnad för råva-

ror enligt konsumentverket för män och 

kvinnor över 61 år för 2017. Tillredning 

ingår i maxtaxa.  

Råvarudel: 2000 kr, ingår ej i maxtaxa 

Tillredning: 1799 kr 

Summa: 3799 kr 

 
 

I särskilt boende ingår avgift för hälso- och sjukvård i omvårdnadsavgiften. Läkemedel ingår 

inte. Vid heldygnsomsorg minskas minimibeloppet med kostnader som ingår: bredband 200 

kr/månad, hushållsel med 100 kr/mån och tv och radiolicens 195 kr per månad=495 kr. Hy-

reskostnad för särskilt boende regleras separat. 

 

Tillfälligt boende Avgift per dygn 

Kost/tillredningsdel:  60 kr dygn 

Kost, råvarudel: Snittkostnad för råva-

ror enligt konsumentverket 2017 

67 kr per dygn, ingår ej i maxtaxa 

 

Omvårdnadsavgift 

utgår som maxtaxa för omvårdnad/30 dagar 
 70 kr per dygn 

 

Övriga insatser 

 

Insatser Avgift per månad/gång 

Matdistribution råvarudel: Levereras 

som ett huvudmål som motsvarar 40% 

av konsumentverkets snittkostnad för rå-

varor för män och kvinnor över 61 år. Be-

räknas till 2000 kr per månad.  

27 kr per låda, ingår ej i maxtaxa 

 

Matdistribution: Per levererad låda, till-

redning och leverans. Detta gäller även 

om måltiderna levereras till dagverksam-

het. 

38 kr per låda, ingår i maxtaxa 

Trygghetstelefon 200 kr per månad 

Dagverksamhet: Råvarudel för lunch, 

huvudmål 40 procent av livsmedelskost-

naden per dag. 

27 kr per mål 

Dagverksamhet: Omsorgsdel. Per be-

slutad omfattning. 

65 kr per dag 

Turbundna resor: Avgiften fastställs till 

2 procent av maxtaxan dag, resa tur och 

retur. Ingår i maxtaxa. Högsta avgift per 

månad 570 kr. 

42 kr per dag, eller högst 570 kr per må-

nad. 

Punktinsatser. Beräknas efter antal till-

fällen per månad. 

Minst nivå 1 

 

 

5.2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 

Matkostnader 

 

Vistelseform Avgift 

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 
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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 stöd- och hjälpinsatser 

av behandlingskaraktär beslutas av re-

geringen som meddelar föreskrifter om 

den högsta ersättning som en kommun 

får ta ut per dag, för närvarande 80 

kr/dag. HVB, vuxna (SoL, LVM). Avser 

inte permanent boende. 

80 kr/dygn 

HVB, vuxna (SoL, LVM) 

Inte behandlingshem. Förslag på nivå för 

den skäliga ersättningen är 126 (mål-

tider) kr/ dygn, och 70 kr är avgift för 

boende (hyra för vård och omsorgsbo-

ende som inte omfattas av hyreslagen). 

Egenavgiften för stöd- och omvårdnads-

boende kan inte efterges utan beviljas 

som försörjningsstöd om den placerade 

saknar betalningsförmåga.  

196 kr/dygn 

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

förälder 
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6. Stadsbyggnadsnämnden

6.1 Bestämmelser 

Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med tabellerna B 1 ‐ 19, S 20, K 21 ‐ 23 samt P 24 i 

Vaxholm stads beslut att anta taxan. Taxan 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 

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 

den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. 

Enligt 8 kap. KL utgår enligt 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. 
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Allmänna bestämmelser 

Beräkning av avgift 
 

Avgift enligt tabell 

Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna i bilagan som tillhör taxan. 
 

Gällande taxa 

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. För ärenden inkomna före 

2019‐01‐01 används Stadsbyggnadsnämndens taxa för 2018. 
 

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 OF och då beräknat på den högsta av 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 enligt 9 kap. 30 § 2 st. PBL (ändring i strid mot 

plan) eller vid tillfälligt lov enligt 9 kap. 33 § PBL i strid mot plan. Planavgiften kan dock uttas om 

det lämnade bygglovet medges med liten avvikelse från planen. 
 

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 i bilaga tillhörande taxan. 
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Areabestämning 
 

I de fall där beräkning av bruttoarea (BTA), byggnadsarea (BYA) och öppenarea (OPA) förekommer, 

används mätregler enligt Svensk Standard SS 21054:2009. 
 

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. 
 

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/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. 
 

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 beslutas av kommunfullmäktige. 
 

Betalning av avgift 
 

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne tillställts 

byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits. 
 

Avgift får även tas ut i förskott. 
 

Icke utnyttjade bygglov 
På sökandens begäran sker avräkning av preliminärt debiterade avgifter för åtgärder efter beslut 

om bygglov vilka byggnadsnämnden inte har vidtagit. I de fall bygglovet inte har utnyttjats sker 

återbetalning tidigast när bygglovet har upphört att gälla. 
 

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras. 
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Taxans ikraftträdande 
 

Denna taxa träder i kraft 2019‐01‐01. 
 

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 
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B Taxetabeller för lov, anmälan mm 
 

B 1 Bygglov och teknisk kontroll för en‐ och tvåbostadshus och komplementbyggnader 

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

fritidshus, >120 kvm BTA och OPA 

Planenligt 35 100 kr 

B 1.2 Liten avvikelse 41 600 kr 

B 1.3 Inom givet förhandsbesked 22 425 kr 

B 1.4 Utanför planlagt område 45 500 kr 

B 1.5 Nybyggnad av ett en‐ eller tvåbostadshus eller 

fritidshus, ≤120 kvm BTA och OPA 

Planenligt 27 625 kr 

B 1.6 Liten avvikelse 34 125 kr 

B 1.7 Inom givet förhandsbesked 20 475 kr 

B 1.8 Utanför planlagt område 36 725 kr 

B 1.9 Nybyggnad av komplementbyggnad, >20 kvm BTA 

och OPA, med tekniskt samråd 

Planenligt 17 225 kr 

B 1.10 Liten avvikelse 21 450 kr 

B 1.11 Utanför planlagt område 19 825 kr 

B 1.12 Nybyggnad av komplementbyggnad, >20 kvm BTA 

och OPA, utan tekniskt samråd 

Planenligt 10 400 kr 

B 1.13 Liten avvikelse 14 625 kr 

B 1.14 Utanför planlagt område 13 000 kr 

B 1.15 Tillbyggnad >20 kvm BTA och OPA, med tekniskt 

samråd 

Planenligt 18 850 kr 

B 1.16 Liten avvikelse 23 075 kr 

B 1.17 Utanför planlagt område 21 450 kr 

B 1.18 Tillbyggnad >20 kvm BTA och OPA, utan tekniskt 

samråd 

Planenligt 12 025 kr 

B 1.19 Liten avvikelse 16 250 kr 

B 1.20 Utanför planlagt område 14 625 kr 

B 1.21 Nybyggnad av komplementbyggnad samt tillbyggnad 

≤20 kvm BTA och OPA 

0 ‐ ≤15 kvm 65 % av avgiften för >20 kvm 

B 1.22 >15 ‐ ≤20 kvm 85 % av avgiften för >20 kvm 

B 1.23 Utvändig ändring, per åtgärd/styck Planenligt 5 525 kr 

B 1.24 Liten avvikelse 7 800 kr 

B 1.25 Per styck utöver första åtgärden 975 kr 

B 1.26 Inom riksintresse eller enligt 8 kap. 13 § PBL 

(värdefull byggnad/område) 

Tillägg per ansökan 3 250 kr 

B 1.27 All övrig ändring till eller från enbostads‐, tvåbostads‐ eller fritidshus Timdebitering 

B 1.28 Per styck för nybyggnad av fler likartade en‐ eller tvåbostadshus utöver det första, i en och 

samma ansökan (gruppbebyggelse). Innefattar även radhus utöver första bostadsenheten i 

samma radhuslänga. För första bsotadsenheten tas avgift enligt B 1.1 ‐ B 1.8 ut. 

50 % av hela avgiften 

B 1.29 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 
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B 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en‐ eller tvåbostadshus, fritidshus eller 

komplementbyggnader, per byggnad 

Ärendetyp Avgift 
B 2.1 Nybyggnad och tillbyggnad ≤50 kvm (BTA+OPA), 

med tekniskt samråd 

Planenligt 19 500 kr 

B 2.2 Liten avvikelse 23 725 kr 

B 2.3 Utanför planlagt område 25 025 kr 

B 2.4 Nybyggnad och tillbyggnad ≤50 kvm (BTA+OPA), 

utan tekniskt samråd 

Planenligt 13 325 kr 

B 2.5 Liten avvikelse 17 550 kr 

B 2.6 Utanför planlagt område 18 850 kr 

B 2.7 Tillbyggnad >50 kvm (BTA+OPA) Planenligt 22 100 kr 

B 2.8 Liten avvikelse 25 025 kr 

B 2.9 Utanför planlagt område 27 625 kr 

B 2.10 Nybyggnad ≤100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt 

samråd 

Planenligt 28 600 kr 

B 2.11 Liten avvikelse 35 750 kr 

B 2.12 Utanför planlagt område 38 350 kr 

B 2.13 Nybyggnad ≤100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt 

samråd 

Planenligt 20 150 kr 

B 2.14 Liten avvikelse 27 300 kr 

B 2.15 Utanför planlagt område 29 900 kr 

B 2.16 Nybyggnad  101‐250 kvm (BTA+OPA) Planenligt 37 700 kr 

B 2.17 Liten avvikelse 40 950 kr 

B 2.18 Utanför planlagt område 48 750 kr 

B 2.19 Nybyggnad  251‐500 kvm (BTA+OPA) Planenligt 46 475 kr 

B 2.20 Liten avvikelse 56 225 kr 

B 2.21 Utanför planlagt område 60 125 kr 

B 2.22 Nybyggnad  501‐1000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 63 375 kr 

B 2.23 Liten avvikelse 71 500 kr 

B 2.24 Utanför planlagt område 76 700 kr 

B 2.25 Nybyggnad  1001‐5000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 79 950 kr 

B 2.26 Liten avvikelse 85 475 kr 

B 2.27 Utanför planlagt område 86 775 kr 

B 2.28 Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA) Planenligt 93 925 kr 

B 2.29 Liten avvikelse 101 075 kr 

B 2.30 Utanför planlagt område 103 675 kr 

B 2.31 Utvändig ändring, en åtärd Planenligt 10 725 kr 

B 2.32 Liten avvikelse 14 950 kr 

B 2.33 Liten avvikelse 1 300 kr 

B 2.34 Inom riksintresse eller enligt 8 kap. 13 § PBL 

(värdefull byggnad/område) 

Tillägg per ansökan 5 850 kr 

B 2.35 Ändrad använding Till bostäder 80 % av avgift för nybyggnad 

B 2.36 Till annat än bostäder 70 % av avgift för nybyggnad 

B 2.37 All övrig ändring Timdebitering 
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B 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 

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

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

B 3.3 Väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning, per styck 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 9 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, per styck 

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

parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) 
Ärendetyp Avgift 

B 5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 

väsentlig ändring av mur eller plank 

Planenligt 7 800 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 

Planenligt 8 125 kr 

B 5.5 Liten avvikelse 12 350 kr 

B 5.6 Utanför planlagt område 13 650 kr 

B 5.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 

väsentlig ändring av transformatorstation 

Planenligt 8 125 kr 

B 5.8 Liten avvikelse 12 350 kr 

B 5.9 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 100% avgift enligt 

handläggningsmoment för 

ärendetyp 
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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 4 225 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 
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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 2.19 ‐ B 2.30 ingår två arbetsplatsbesök i avgiften 
 

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

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

taxans övriga tabeller 

I enlighet med tillämplig tabell 

B 15.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i 

någon av taxans övriga tabeller 

Timdebitering 
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B 16 Andra tids‐ eller kostnadskrävande åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
B 16.1 Andra tids‐ eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering 

 

B 17 Avslag 

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

enlighet med tidsuppskattningen 

för tillämplig ärendetyp 

 

B 18 Avskrivning 

Ärendetyp Avgift 
B 18.1 Avskrivning, ärende återkallat av sökanden efter första kontakt med handläggare Ingen avgift 

B 18.2 Avskrivning, övrigt Avgift tas ut för nedlagt arbete i 

enlighet med tidsuppskattningen 

för tillämplig ärendetyp 

 

B 19 Avvisning 

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

enlighet med tidsuppskattningen 

för tillämplig ärendetyp 

 
 

S Taxetabell för strandskyddsdispens 
 

 

S 20 Strandskyddsdispens 

Ärendetyp Avgift 

S 20.3 
 

 
Strandskyddsdispens, prövning 

Inom tidigare beslutad tomplats 9 100 kr 

 

S 20.4 
Utanför tidigare beslutat tomtplats, även 

brygga 

14 300 kr 

S 20.5 
 

 
 
 
 
 
Strandskyddsdispens, övrigt 

Avvisning, dispens krävs ej Ingen avgift 

 
S 20.6 

Avskrivning, ärende återkallat av 

sökanden efter första kontakt med 

handläggare 

Ingen avgift 

 
S 20.7 

Återkallad/avvisad ansökan av andra skäl Timdebitering, dock minst 1h och 

max tillämplig avgift för given 

dispens 

 
S 20.8 

Tillsynsärenden som leder till åtgärd från 

kommunens sida 

Timdebitering, dock minst 1h 
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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 

Primärkarta 2 599 kr 

K 21.2 Nybyggnadskarta 9 240 kr 

K 21.3 Redovisning av anslutningspunkt 1 155 kr 

K 21.4 För ny‐ och tillbyggnad inom detaljplanelagt 

område. Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 

5000 första, då fastighetens yta ≥ 5001 kvm 

Primärkarta 289 kr 

K 21.5 Nybyggnadskarta 4 043 kr 

K 21.6 Redovisning av anslutningspunkt Ingen avgift 

K 21.7 För ny‐ och tillbyggnad utanför detaljplanelagt 

område.. Fastighetens yta 0‐5000 kvm 

Primäkarta 2 021 kr 

K 21.8 Nybyggnadskarta 7 508 kr 

K 21.9 Redovisning av anslutningspunkt 1 155 kr 

K 21.10 För ny‐ och tillbyggnad utanför detaljplanelagt 

område. Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 

5000 första, då fastighetens yta ≥ 5001 kvm 

Primäkarta 289 kr 

K 21.11 Nybyggnadskarta 3 176 kr 

K 21.12 Redovisning av anslutningspunkt Ingen avgift 

K 21.13 Övriga avgifter Revidering av karta inom 

giltighetstiden*, utan fältbesök 

Timdebitering 

K 21.14 Revidering av karta inom 

giltighetstiden*, med fältbesök 

4 620 kr 

K 21.15 När planinformation inte behövs för K 

21.1 ‐ K 21.6 

65% av avgiften 

K 21.16 Kostnad per intilligande fastigheter 

utöver den första vid samtidigt 

beställning 

75% av avgiften 

K 21.17 Övriga uppdrag Enligt offert 

 

* två år för nybyggnadskarta och fem år för primärkarta 
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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 6 930 kr 

K 22.2 Finutstakning 8 951 kr 

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

punkter 

Grovutstakning 9 332 kr 

K 22.4 Finutstakning 10 487 kr 

K 22.5 Tillägg per punkt utöver de fyra första vid grov‐ och finutstakning 578 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 3 465 kr 

K 22.8 Tillägg per punkt utöver den första 578 kr 

K 22.9 Lägeskontroll 1 ‐ 8 punkter 5 486 kr 

K 22.10 Tillägg per punkt utöver de åtta första 289 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 390 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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1 Ansvar och uppdrag 

Kommunstyrelsen har ansvaret 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. Det 
betyder att ekonomin följs upp och redovisas samt relateras till verksamheternas kvalitet och 
måluppfyllelse för de mål som fullmäktige fastställt. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal 
verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och förbund. 

Dessutom leder kommunstyrelsen, samordnar och följer upp nämnder och förvaltningar med hjälp 
av kommunledningskontoret. Funktionerna inom kommunledningskontoret är stödfunktioner till 
stadens kärnverksamheter, dvs skola, förskola, social omsorg och myndighetsbeslut inom bland 
annat stadsbyggnads- och miljöfrågor. I denna roll ansvarar kommunstyrelsen för arbetsgivarfrågor, 
ekonomi och upphandling, miljö- och livsmiljöfrågor, administrativ support till politiska organ och 
förvaltningar, arkivhantering, arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, turism, utvecklingen av 
kommunens IT-frågor och centrala informationsverksamhet samt frågor som rör trygghet och 
säkerhet. 

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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2 Mål och indikatorer 

2.1 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 2017 
Utfall 2018 

T2 
Målnivå 

2019 
BM-värde 

2017 

Invånarna och företagen erbjuds 
god tillgänglighet, bemötande och 
service 

Nöjd Medborgar-Index 
(NMI) 

46  55 55 

Nöjd Inflytande-Index 
(NII) 

31  40 40 

Nöjd Kund-Index (NKI) 
företagsklimat 

69  70 68 

Vaxholm har en god stadsmiljö Nöjd Region-Index (NRI) 65  65 62 

Nöjd Region-Index (NRI), 
Bostäder 

51  55 53 

Källa: 
NMI, NII och NRI: SCB:s medborgarenkät,  Kommun- och landstingsdatabasen Kolada 
NKI: "Insikt" SKL, Kolada. 

2.2 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 2017 
Utfall 2018 

T2 
Målnivå 

2019 
BM-värde 

2017 

Vaxholm är socialt hållbart Nöjd Region-Index (NRI), 
Trygghet 

76  75 55 

Nöjd Region-Index (NRI), 
Trygghet Kvinnor 

73  75 53 

Nöjd Region-Index (NRI), 
Trygghet Män 

80  75 57 

Antal anmälda 
våldsbrott per 1000 
invånare 

4  5 9,8 

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

70%  70%  

Insamlat matavfall 
(kg/inv) 

31  32  

Utsläpp av växthusgaser 
(ton/inv) 

2,7  2,6  

Källa: 
NRI: SCB:s medborgarenkät, Kolada 
Antal anmälda våldsbrott: Kolada 
Avlopp som får godkänt vid inventering: SRMH 
Insamlat matavfall: Roslagsvatten 
Resultat utsläpp av växthusgaser: RUS Länsstyrelsen 
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2.3 Ekonomi 

Beskrivning 

Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

Nämndens mål Indikator Utfall 2017 
Utfall 2018 

T2 
Målnivå 

2019 
BM-värde 

2017 

Ekonomin är långsiktigt hållbar Resultatavvikelse i 
procent av budget (%) 

-16,1% 0,6% 0% 0% 
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3 Yttrande 

3.1 Verksamhet 

Kvalitet 

Verksamheterna ska visa på goda resultat och god måluppfyllelse i enlighet med nationella 
styrdokument. Invånare och företagare ska känna sig trygga med att alla ärenden hanteras på ett 
likvärdigt sätt utgående från lagar, föreskrifter och förordningar. Fokus under budgetperioden är 
fullgörande och vidareutveckling av kommunstyrelsens uppdrag att leda, styra och stötta 
verksamheterna genom en god berednings- och mål- och budgetprocess. Personalen är stadens 
viktigaste resurs och en fortsatt fokus på attraktiv arbetsgivare är viktig för att säkerställa den 
framtida kompetensförsörjningen. 

Upplevd kommunal service, i form av tillgänglighet, bemötande och valfrihet avseende den 
kommunala servicen har stor påverkan för hur invånarna och företagarna uppfattar kvaliteten. Den 
kommunala servicen ska kännetecknas av god tillgänglighet och ett positivt bemötande. Kontakten 
med kommunens verksamheter ska uppfattas som enkel och snabb. Kommunen ska i ökad 
utsträckning tillhandahålla självservice via webb och rent generellt ge en god service till stadens 
invånare. Snabb service och god tidhållning är nyckelbegrepp. 

Stora utvecklingsarbeten pågår inom Vaxholms stad och tillsammans syftar de till att skapa en bra 
vardag och livsmiljö för Vaxholms invånare och företagare. Ökad tillgänglighet genom nyttjande av 
digital teknik, nya dialogformer i form av till exempel social media samt framtagning av 
flödesprocesser med nyttan för den enskilde i fokus syftar till bättre service till stadens invånare och 
företagare. 

Tillgänglighet, bemötande och varumärke 

Kommunikationsenheten leder ett strategiskt arbete tillsammans med stadens ledningsgrupp kring 
Vaxholms stads varumärke, sociala medier och bemötande. Under våren 2018 introducerades 
Vaxholms stads facebook-sida. Sidan kommer fortsätta att utvecklas för att 2019 och framåt 
kompletteras med ytterligare sociala medier. Filmade inslag är ett av utvecklingsområdena som 
enheten inlett arbete med, vilket kommer att utökas framförallt för sociala medier. 

Invånare i Vaxholm efterfrågar också utökade möjligheter till och forum för dialog med både stadens 
förtroendevalda och tjänstepersoner. Satsningar görs för att både öka tillgängligheten per telefon 
och skapa arenor och aktiviteter där kommunen erbjuder ytterligare mötestillfällen för dialog. 

Fortsatt utveckling utifrån invånares och besökares behov av kommunikation 

Ett pågående arbete med samordning av kommunikation i alla faser av omfattande projekt ska ge 
berörda invånare information och skapa dialog i god tid. Informationen ska finnas med naturligt i alla 
stadens processer och sprida kunskap och skapa engagemang bland medborgarna för kommunala 
frågor, med målet att stimulera till aktivitet och medinflytande. 

Utveckling av stadens kommunikation ska utgå från kommunens målgruppers behov och önskemål. 
Med cirka 300 000 besök per år är Vaxholms stads webbplats en av de viktigaste kanalerna för 
Vaxholms stads information. För att få en utökad insyn i hur besökare uppfattar Vaxholms stads 
webbplats genomfördes en undersökning våren 2018. Resultatet ger tillsammans med SCB:s 
medborgarundersökning ett brett underlag att arbeta vidare från i utvecklingen av stadens samlade 
kommunikation 2019 och framåt. 

Nya e-tjänster för ökad tillgänglighet och service 

Staden fokuserar på att möta invånarnas förväntan om bättre tillgänglighet och större möjlighet till 
inflytande. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter och ett ökat fokus på att införa 
målgruppsanpassade e-tjänster underlättas service och dialog oberoende av tid och plats. Vaxholms 
stad arbetar kontinuerligt med att införa fler och fler e-tjänster inom alla verksamhetsområden och 
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har under 2018 också startat upp ett särskilt projekt med mål om att skapa en e-tjänsteportal. Under 
hösten 2018 och under 2019 kommer en större mängd e-tjänster att lanseras. E-tjänsterna utformas 
för att vara användarvänliga, och oberoende av val av digitalt verktyg, men också utifrån aspekter 
som säkerhet. Det påbörjade arbetet med e-tjänster kommer att fortskrida och vara en viktig bärare 
för kommande års arbete med digital tillgänglighet. 

Samordnad kriskommunikation i länet 

Vaxholms stad medverkar tillsammans med andra kommuner och aktörer i Samverkan 
Stockholmsregionen. Fokus i samverkan är att hantera gemensam regional krissamordning, byta 
information i förebyggande syfte likväl som styrning och ledning vid uppkommen regional händelse. I 
samverkan fyller kommunikatörsnätverket en viktig funktion. Det gemensamma 
kommunikationsarbetet ska leda till samordnad kommunikation från aktörerna vid olika typer av 
störningar, olyckor och kriser i regionen. Målet är korrekt, snabb och samordnad information till 
allmänheten samt att kommunikationen ska ge effekt i hanteringen av en samhällsstörning. Under 
2018 kom den extremt varma sommaren med vattenbrist och omfattande bränder att visa på 
nödvändigheten av samordnad kommunikation. 

Näringsliv och turism 

Näringslivsenheten arbetar för att vara tillgänglig för företag och medborgare samt att ge en god 
service och verka som en koordinator mellan företagen och kommunens olika tjänstepersoner och 
myndigheter. 

En förutsättning för en stor del av Vaxholms stads näringsliv är turismen. Inför 2019 är fokus att 
arbeta mot en förlängd turistsäsong och hållbar turism. Evenemangssidan på webben kommer att 
göras om och förbättras utifrån invånarens/besökarens behov. Den eldrivna linfärjan till Kastellet går 
nu på sitt tredje och sista försöksår, och kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att gå ut 
med en förnyad upphandling. 

Processbaserade dokumenthanteringsplaner 

Kommunledningskontoret arbetar med ett 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, vilket ska öka förståelsen och sambanden mellan aktiviteterna och de handlingar som 
uppstår. Processkartläggningen utgår ifrån att skapa värde för mottagaren som till exempel är 
invånare eller företagare. 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. Kommunstyrelsen ingår i projektets första fas. När den är avslutad under 2019 kommer 
övriga nämnder att genomföras. 

Kompetensförsörjning 

Vaxholm planerar för att möta befintliga och kommande utmaningar inom kompetensförsörjning, 
det vill säga att attrahera, behålla och utveckla medarbetare. Motiverade och välinformerade 
medarbetare är stadens viktigaste tillgång för god service och ett gott ambassadörskap gentemot 
omvärlden. Kommunen konkurrerar med såväl privata- som offentliga arbetsgivare om 
kompetensen. Generellt i länet finns grupper med hög personalomsättning. Till detta ser vi stigande 
sjuktal i landet. 

Fokus inom HR är framförallt tre områden: stärka arbetsgivarvarumärket, utveckling av 
arbetsmiljöarbetet samt att säkerställa en bra introduktion för nya medarbetare. 

Vaxholm stärker sitt arbetsgivarvarumärke både genom tydligare exponering på webb och i 
platsannonser och genom att utveckla det faktiska innehållet. Attraktiva anställningsförmåner, 
personlig utveckling och möjlig karriärväg är viktigt för att attrahera och behålla medarbetare. Vidare 
marknadsför och kommunicerar Vaxholm sina unika förutsättningar som arbetsgivare. Ett 
utvecklingsarbete med arbetsgivarpresentation på vår externa webb pågår. 

En god organisatorisk och social arbetsmiljö ger medarbetarens förutsättningar att fullgöra sitt 
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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 
viktiga arbete genom bättre analys av personalomsättning och sjukfrånvaro, nya utbildningsformer 
och tydligare och enklare rutiner genom beskrivna processer och e-blanketter på intranätet. 

Vid hög personalomsättning blir introduktionen ännu viktigare. Den är en förutsättning för att 
medarbetaren ska komma in i arbetet och veta vad som förväntas. Idag finns kommunövergripande 
och lokala planer för introduktionen. Under 2019 fortsätter arbetet med att säkerställa att varje ny 
medarbetare får ta del av för denne aktuella delar. Intranätet kommer att utgöra en viktig del i detta 
arbete. 

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 samt långsiktigt hållbara alternativ för 
förskolor och skolor. Nya bostäder ger kommuninvånarna möjlighet, såväl unga som äldre, att bo 
kvar i kommunen. Nya invånare kommer att välkomnas med ett informativt välkomstpaket från 
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 äldreboenden. Därtill arbetar staden aktivt vidare med att förbättra nuvarande 
återvinningsstation. 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. Exempel är detaljplanen för Resarö mitt och arbete med åtgärdsvalsstudie för 
stombuss på väg 274 som förvaltningen deltar i och kommer att fortsätta arbeta med under 
kommande år.. 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. Inom 
kort kommer förvaltningen ha ett uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. I uppdraget anges särskilt 
att förvaltningen ska främja dialogen med kommunens invånare. Tidigare har så kallade ö-möten 
genomförts på Rindö/Skarpö och på Resarö. Mötena har varit uppskattade och avsikten är att 
fortsätta ha sådana möten ö-vis. 

Livsmiljö 

Inom målområdet livsmiljö som innefattar både social och ekologisk hållbarhet är utgångspunkten 
inför 2019-2021 de globala hållbarhetsmålen och att leva upp till Agenda 2030. De sjutton globala 
målen ska omsättas i handling och Vaxholms stad har fått ett politiskt uppdrag att integrera flertalet 
av de globala målen i ordinarie verksamhet. Detta kräver ökad kompetens och medvetenhet inom 
hållbarhetsområdet. 

Vaxholms stads gemensamma utmaningar är att arbeta fram en gemensam hållbarhetsstrategi som 
innefattar både sociala och ekologiska dimensioner och integrera hållbarhetsarbetet i all kommunal 
verksamhet så att det utgör en självklar del i alla stadens beslut. 

Social hållbarhet 

Inom social hållbarhet är frågor som segregationen och skillnaderna i hälsa viktiga. Andra områden är 
jämställdhet och att vi får allt fler äldre, vilket medför andra krav på samhället. En viktig 
utgångspunkt är ett nytt övergripande mål och en ny målstruktur för folkhälsopolitiken, beslutade av 
riksdagen under 2018. Detta innebär en mer långsiktig och förebyggande struktur 
förfolkhälsoarbetet. Genom att stärka jämlikhetsaspekten samt att renodla antalet målområden, är 
syftet att bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. 
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Vaxholm skall utvecklas hållbart. Agenda 2030, Sveriges folkhälsopolitik, den regionala 
utvecklingsplanen RUFS, de nationella programmen inom brottsförebyggande- och 
föräldrastödsarbete, våra nationella strategier mot mäns våld mot kvinnor och ANDT, samt 
Barnkonventionen är några av de styrdokument som stödjer Vaxholm stads arbete inom social 
hållbarhet. 

Inför 2019-2020 kommer stadens sociala arbete fortsätta fokusera på trygghet och hälsa och 
välbefinnande. Detta bland annat genom nära samverkan med Polisen samt förebyggande arbete 
med fokus på barn och unga. 

Ekologisk hållbarhet 

För att klara av klimatförändringar och miljöeffekters påverkan på samhället inom flera sektorer 
krävs en hållbar tillväxt där Vaxholm är en del av Stockholmsregionen. Några av Vaxholms stads 
utmaningar inom ekologisk hållbarhet är utsläpp av växthusgaser och övergödning av kväve och 
fosfor i Östersjöns vattenförekomster. Till följd av detta behöver Vaxholms stad arbeta med 
förebyggande klimatåtgärder, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, rening av mark- och vatten 
samt klimatanpassning. De globala målen, den regionala utvecklingsplanen: RUFS samt de 
prioriterade regionala miljömålen som god bebyggd miljö, begränsad klimatpåverkan, frisk luft, ett 
rikt djur- och växtliv samt giftfri miljö är styrdokument som stödjer Vaxholms stads arbete inom 
ekologisk hållbarhet.. 

Inför 2019-2021 kommer Vaxholms stad bland annat fortsätta arbetet kring vattenfrågor där till 
exempel Miljökvalitetsnormer (MKN) är vägledande. MKN för vatten är ett styrinstrument inom 
vattenförvaltningen, som beskriver den lägsta kvaliteten en vattenförekomst ska uppnå vid en viss 
tidpunkt. Det har fastställts kvalitetskrav för större sjöar, vattendrag och kustvatten där kommunen 
ska genomföra nödvändiga åtgärder för att uppnå dessa. Målet är att alla vattenförekomster ska 
uppnå god ekologisk och kemisk status. En stor del av Vaxholms vattenförekomster har måttlig 
ekologisk status. 

En annan utmaning i Vaxholm är att minska biltrafiken och ge företräde för cykel-, gång- och 
kollektivtrafik samt att minska utsläpp av växthusgaser. Till 2020 ska utsläppen av koldioxid minska 
med 19 procent enligt den regionala klimat- och energistrategin. 

3.2 Driftbudget 

Driftbudget (mnkr) Prognos 

2018 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Kommunstyrelsen -70,5 -67,5 -75,8 -76,7 -77,7 

 

3.3 Investeringar 

Löpande investeringar 
(tkr) 

Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Kommunstyrelsen     

Inventarier -50 -200 -50 -50 

IT - löpande -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

E-arkiv -500  -500 -1 000 

Digital utveckling/ E-
tjänsteplattform 

-650 -650 -450 -150 

Miljöbil -300 -350   

Kamerautrustning KF -500    

Gym -6 000 -1 000   
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GC-vägar -2 000 -6 000 

Markköp -8 000 

Rådhuset -5 000 

Kommunhuset -150 

Övrigt -5 350 -8 400 -14 550 

Summa -18 000 -16 700 -17 400 -17 750 

3.4 Taxor och avgifter 

Taxan för resa med linfärjan mellan Vaxön och Vaxholmen har justerats upp med 10 kronor för en 

tur- och returresa. 
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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. 
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1.2 Taxa för resa med linfärja 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. 
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2. Kommunstyrelsen 
 

2.1 Avgifter för planbesked 

 
I de fall någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, änd-

ras 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 planlägg-

ningsarbete. 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 krite-

rier: 

* 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 standard förfarande 

* 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 standard förfarande 

 

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 standard förfarande utan program 

 

Med komplext ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier och som inte ut-

gör en mycket komplex åtgärd: 

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

samhetsprojekt 

* ärenden som inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 

* eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och/eller utökat planförfa-

rande 

 

Med mycket komplext ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 
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* projekt av större omfattning: bostadsprojekt med mer än 70 bostäder eller verksamhetspro-

jekt 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 timdebite-

ring. 

 

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 lö-

nekostnader och löneomkostnader (arbetsgivaravgifter och pensionstillägg) även övriga kost-

nader. Dessa omfattar lokaler, central administration, utrustning, resor, telefon m.m. 

 

 

 Timkostnad exkl. moms (kr) 

Tidsersättning 1 400 
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Nyckeltal KS 2019

2015 2016 2017 2018

Personal

 Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%) Vaxholm 71 73 71

Sthlm län 79 79 80

 Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex Vaxholm 82 83 82

Sthlm län 79 79 79

Bemötande, tillgänglighet, delaktighet

 Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) Vaxholm

Sthlm län

 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt 

svar på en enkel fråga, (%) Vaxholm

Sthlm län

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

Sthlm län

 Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Vaxholm 74 68 68

Sthlm län 86 78 82

 Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) Vaxholm 88,6 88,6 88,6

Sthlm län 82,7 82,7 82,7

Hållbarhet-Livsmiljö Social hållbarhet

 Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv Vaxholm 28,5 30 28,7

Sthlm län 46 45 43,4

Kommunmottagna i flyktingmottagandet senaste 24 mån med 

uppehållstillstånd, antal/1000 inv. Vaxholm 0,4 4,1 7

Sthlm län 5,3 7,7 9,7

 Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef. Vaxholm 1 1 1,3 1,1

Sthlm län 2,6 2,6 2,7 2,7

 Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) Vaxholm 30,7 29,5 30,6

Sthlm län 27,7 28,3 29,3

 Kvinnor bland förtroendevalda kommunpolitiker, andel (%) Vaxholm 54,1 54,1 54,1

Sthlm län 44,1 44,1 44,1

Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, flickor Vaxholm 50 50

Sthlm län 50 50

Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, pojkar Vaxholm 65 66

Sthlm län 65 64

Hållbarhet-Livsmiljö Ekologisk hållbarhet

Insamlat mängd till materialåtervinning (kg/inv) Vaxholm 110 103 100

Sthlm län

Antal laddpunkter för elfordon - publika samt egen regi Vaxholm 0 0 5 9

Sthlm län

Antal laddbara bilar i kommunen (alla invånare) Vaxholm

Sthlm län

Aktuell hållbarhetsranking av miljöarbetet Vaxholm 58 45 56 51

Sthlm län

KS följer nedastående nyckeltal inom områden som ligger inom KS ansvarsområden. 
Nyckeltalen ligger utanför målstyrningen och har därför inte målvärde.
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Protokoll Socialnämnden 
2018‐09‐18 

Änr SN 2018/65.041 
1 av 1 

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

 

§ 75 Mål‐ och budget 2019 

Socialnämndens beslut 
Förslag till yttrande över mål och budget 2019 antas som nämndens eget och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redogör för förslag till yttrande inför Mål‐ och budget samt taxor och avgifter 2019.  

Nytt för 2019 är en anpassning av egenavgifter för boende på HVB som motsvarar avgift inom 
tillfälligt/korttids‐ och Särskilt boende. 

I övrigt är uppräkning gjord mot höjning av prisbasbeloppet. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Agneta Franzén, 2018‐09‐13 
Förslag till yttrande mål och budget 2019 
Nyckeltal 2019 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd:  Koray Kahruman, Ekonomichef 

För kännedom:  Tina Malmros, socialförvaltningen 
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Tjänsteutlåtande 
2018‐09‐13 

Änr SN 2018/65.041 
1 av 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post: 185 83 Vaxholm 

Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08‐541 708 00 

Fax: 08‐541 708 57 

E‐post: kansliet@vaxholm.se 

Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000‐2908 

Bankgiro: 5302‐9435 

 

 

Yttrande mål och budget 2019 

Förslag till beslut 
Förslag till yttrande över mål och budget 2019, samt förslag till taxor och avgifter 2019, antas som 
nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redogör för förslag till yttrande inför Mål‐ och budget samt taxor och avgifter 2019.  

Nytt för 2019 är en anpassning av egenavgifter för boende på HVB som motsvarar avgift inom 
tillfälligt/korttids‐ och Särskilt boende. 

I övrigt är uppräkning gjord mot höjning av prisbasbeloppet. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteutlåtande, Agneta Franzén, 2018‐09‐13                                                                                                         
Förslag till yttrande Mål‐ och budget 2019                                                                                                                      
Taxor och avgifter – egenavgifter 2019                                                                                                  
Volymbilaga                                                                                                       

Kopia på beslutet till: 

  
För åtgärd:   Koray Kahruman, Ekonomichef 

För kännedom:  Tina Malmros, controller 

Socialförvaltningen 
Agneta Franzén 
Socialchef 
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1 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 

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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2 Mål och indikatorer 

2.1 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 2017 
Utfall 2018 

T2 
BM‐värde 

2017 
Målnivå 
2019 

Nöjda brukare: Invånare och 
närstående är nöjda med 
socialnämndens verksamheter. 

Brukarbedömning 
hemtjänst äldreomsorg ‐
  helhetssyn, andel (%) 

94 %  92 %  94 % 

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg ‐
  helhetssyn, andel (%) 

74 %  81 %  81 % 

Kvalitetsaspekter LSS 
grupp‐ och 
serviceboende , andel 
(%) av maxpoäng 

100 %  69 %  100 % 

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

72 %  90 %  80 % 

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

Digitaliseringsgrad inom 
socialnämndens 
områden  21 %  31 %  31 % 

Arbetet inom socialnämndens 
verksamhetsområde utgår från 
vetenskap och beprövad 
erfarenhet. 

Andel strukturerade och 
standardiserade 
metoder inom 
socialtjänstens område 

18%  28%  25% 

BM är för liknande kommuer, äldreomsorg, IFO, ur Kolada. Digitaliseringsgrad är sammanställt från socialstyrelsen, nationell e‐hälsa. 

2.2 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 2017 
Utfall 2018 

T2 
BM‐värde 

2017 
Målnivå 
2019 

God hälsa främjas hos stadens 
invånare och deras närstående. 

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

9%  9%  8%  8% 

Hushåll med ekonomiskt 
bistånd som erhållit 
bistånd i 10‐12 mån 
under året 

30%  32%  14,9%  20% 
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Nämndens mål  Indikator  Utfall 2017 
Utfall 2018 

T2 
BM‐värde 

2017 
Målnivå 
2019 

Hushåll som erhållit 
ekonomiskt bistånd i 10‐
12 månader under året, 
andel av alla hushåll (%) 

0,7  0,5  0,5 

Hushåll med ekonomiskt bistånd som erhållit bistånd i 10‐12 mån under året är preliminärt beräknat, ur verksamhetssystemet. Bm Kolada, 
och Stockholmsenkäten. 

2.3 Ekonomi 

Beskrivning 

Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

Nämndens mål  Indikator  Utfall 2017 
Utfall 2018 

T2 
BM‐värde 

2017 
Målnivå 
2019 

Ekonomin är långsiktigt hållbar  Nettokostnadsavvikelse 
för individ‐ och 
familjeomsorg (%). 

‐28%  ‐9,5%  0% 

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, (%). 

‐2,1%  ‐4,8%  0% 

Nettokostnadsavvikelse 
LSS, (%). 

5,1%  6,1%  0% 

Resultatavvikelse i 
procent (%) av budget 

‐7%  0%  0% 

Bm. Kolada. 
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3 Yttrande 

3.1 Verksamhet 

Kvalitet 

Övergripande 

De verksamheter socialnämnden ansvar för ska arbeta professionellt och rättssäkert utifrån 
evidensbaserade arbetssätt med individens behov i fokus. Tydlighet, tillgänglighet och ett gott 
bemötande ska prägla alla socialnämndens verksamheter. 

Arbetet med att uppdatera förvaltningens verksamhetssystem pågår och förväntas vara klart under 
2019. Det uppdaterade verksamhetssystemet leder till förbättrade och mer effektiva 
handläggningsprocesser, statistiksammanställning samt öppnar upp för ett mobilt arbetssätt. Från 
och med januari 2019 kommer alla enheter ha tillgång till det uppdaterade verksamhetssystemet. 
Arbetet blir kostnadseffektivt och rättssäkert. 

Hemsjukvård 

Ett omfattande utredningsarbete kring kommunaliserad hemsjukvård genomfördes under 2016‐
2017. Detta arbete avslutades 2018‐02‐20 eftersom man inte kunde komma överens om principer för 
skatteväxling, innehåll i hemsjukvård eller gränsdragning mellan kommun och landsting. 

Ur kommunernas perspektiv är det viktigt med en gemensam syn på hur samarbetet med landstinget 
ska gå till. Alla överenskommelser behöver ses över för att hitta synergieffekter och på så sätt 
förenkla, och därmed ge fler möjligheter till nya samarbetsytor som kan tillgodose 
kommunmedborgarnas behov. 

IBIC 

Införanden av arbetsmetoden IBIC (Individens behov i centrum) pågår sedan hösten 2017. IBIC är ett 
behovsinriktat och systematiskt arbetssätt i arbetet med vuxna personer oavsett ålder eller 
funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika 
livsområden i dagliga livet. Målet är att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela 
landet och att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av 
aktiviteter och delaktighet. IBIC ger även ett stöd i samtal med anhöriga för att beskriva deras 
situation och behov av stöd. Vi kommer fortsätta implementeringen av IBIC under 2019, arbetet 
fortgår parallellt med att vi går över till nya verksamhetssystemet Lifecare. 

Digitalisering 

Socialförvaltningen ska tillvarata digitaliseringens möjligheter för att öka självständighet, delaktighet 
och verksamheternas kvalitet. Liksom många andra välfärdsverksamheter står socialtjänsten inför 
stora utmaningar. Ändrade arbetsmetoder och nya lösningar är nödvändiga för att möta invånarnas 
behov. Vi kommer implementera ett ärendefördelningssystem (Artvise) under 2019 som ska 
underlätta medborgarnas kommunikation med förvaltningen samt, i förlängningen, möjliggöra för 
elektroniska ansökningar. E‐tjänster inom verksamhetssystemet Lifecare kommer också att 
implementeras inom äldre‐och Funktionshinderomsorgen. Vidare arbetar vi med införandet av 
automatiserat beslutsstöd i handläggningen av exempelvis ekonomiskt bistånd och 
avgiftshandläggning. Vi kommer även utreda behovet och möjlighet till införande av en e‐tjänst för 
tidsbokning samt för digital tillsyn. 

Avdelningen för myndighetsutövning 

Myndigheten har systematiskt arbetat med att utveckla verksamhetens ledningssystem för att 
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planera, kontrollera, följa upp och utvärdera myndighetens verksamhetsområden. Myndigheten 
fortsätter att vidareutveckla ledningssystemen samt tydliggöra strukturer inom enheterna, särskild 
vikt kommer att läggas vid framtagandet och implementeringen av tydliga processer för handläggare 
och administration. 

Under 2019 kommer särskilt fokus läggas på införandet, samt fortsatt implementering av det nya 
verksamhetssystemet Lifecare. Syftet är att förenkla och effektivisera myndighetsprocesserna och 
stärka rättsäkerheten. Särskilt fokus vid införandet av det nya systemet kommer att läggas vid att 
tydliggöra processerna för handläggningen. Ambitionen är att det ska bli lätt att göra rätt. 

Myndigheten kommer att genomföra en arbetstyngdsmätning inom enheten för barn och unga. 
Resultat kommer att utvärderas 2019 och planen är att utföra en mätning på alla enheter. 

En brukarundersökning genomförs för att kartlägga brukarnas uppfattning om socialförvaltningens 
tillgänglighet, bemötande och kvalitet. Ambitionen är att under 2019 hitta sätt för 
brukarna/kunderna att enklare och över längre tid kunna lämna synpunkter på de verksamheter som 
vi bedriver. Målet är att undersökningarna ska kunna göras elektroniskt. 

Äldre och funktionsnedsatta 

Inom området personlig assistans LSS finns utmaningar under kommande år. Försäkringskassans 
förändrade regelverk utifrån rättspraxis gör att det blir en kostnadsförskjutning från 
försäkringskassan till kommunen. 

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso‐ och sjukvård 

Från och med 2018‐01‐01 gäller den nya lagen (SFS 2017:612) om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso‐ och sjukvård. Lagen ställer höga krav på samverkan, förändrade arbetssätt hos berörda 
aktörer och samordning av gemensamma insatser kring den enskilde. Den enskildes integritet, 
självbestämmande och delaktighet ska främjas i alla delar av utskrivningsprocessen i enlighet med 
patientlagen (SFS 2014:821). I Stockholms län har kommunerna och Stockholms läns landsting 
tecknat en gemensam tillfällig överenskommelse som gäller fram till 2019‐12‐31. 

Det föreligger för tillfället inget betalningsansvar alls för kommunerna eftersom de tekniska 
förutsättningarna inte finns. Enligt planeringen ska det digitala verktyget, Webcare, vara klart att tas i 
bruk under hösten 2018. Då inträder betalningsansvar för kommunerna och arbetssätt enligt nya 
överenskomna riktlinje och rutiner träder in till fullo. Myndigheten kommer att bevaka 
händelseutvecklingen 2019 och krav kommer att ställas på handläggningsprocessen och beredskap 
över längre ledigheter kommer krävas för myndighetens medarbetare. 

Nyanlända 

Mottagandet av nyanlända 2019 kommer att minska jämfört med 2018. Enligt Migrationsverkets 
prognos kommer 28 personer anvisas till Vaxholm stad inklusive kvotflyktingar under 2019. 

Idag har Vaxholms stad 84 nyanlända aktuella inom socialförvaltningen. Av dessa är 50 personer 
inskrivna i Arbetsförmedlingens tvååriga etableringsprogram. Ungefär 25 personer kommer i slutet 
av 2019 ha skrivits ut från etableringsprogrammet. 

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 påverka förvaltningens resurser. 

Nya gymnasielagen  

Från den 1 juli 2018 kan före detta ensamkommande barn söka och få uppehållstillstånd om de 
studerar eller har för avsikt att studera. De ungdomar som omfattas av reglerna har möjlighet att 
ansöka om uppehållstillstånd vid ett tillfälle för 13 månader. Enligt Migrationsverkets beräkningar är 
det sju unga vuxna som kan blir aktuella för Vaxholms del. 

327



Socialnämnden, Yttrande till mål och budget 2019 8(10) 

Ensamkommande barn 

Under 2018 har Vaxholm har tagit emot anvisningar av 2 ensamkommande barn. För 2019 beräknas 
samma prognos. 

Från den första juni 2018 har kommunerna begränsade möjligheter att placera ensamkommande 
barn utanför kommungränsen om inte avtal tecknats innan. Myndigheten har begränsade 
möjligheter att placera inom kommungränsen pga rådande brist på familjehem och andra 
strukturella lösningar. Vaxholm har ett gällande avtal med Sorsele kommun om övertagande av våra 
anvisningar av ensamkommande barn. 

Avdelningen för utförande 

Under 2018 påbörjar förvaltningen upphandling av trygghetslarm för ordinärt boende. Avtal med ny 
larmleverantör ska var klart till årsskiftet och gå i drift våren 2019. 

Under hösten 2018 kommer arbetet påbörjas med att undersöka möjligheten till nyckelfri hemtjänst. 
Vi eftersträvar att kunna använda ett smart och säkert digitalt låssystem med helt batterifria lås. 
Nyckelfritt ökar tryggheten och säkerheten för kunderna. Det är även en kvalitetssäkring över 
hemtjänstens insatser, då låsen bland annat kan rapportera uteblivna besök. Nyckelfri hemtjänst 
innebär en tidsbesparing för hemtjänstpersonalen samtidigt som bränsleförbrukningen minskar och 
kommer att införas 2019. 

Verksamhetsuppföljning sker årligen inom både egen regi samt hos entreprenörer. Uppföljning och 
fortsatt samverkan med hemtjänst LOV kommer att ske under våren 2019. 

Arbetet med det nya verksamhetssystemet Lifecare fortsätter. Syftet är att tydliggöra, förenkla och 
effektivisera hemtjänstens arbete och öka den digitala dokumentationen som kommer att kräva 
utbildningsinsatser. 

Nytt avtal för serviceboende, gruppbostad och daglig verksamhet enligt LSS träder i kraft 2019‐04‐01. 
Ny upphandling av dessa verksamheter har genomförts under 2018, då nuvarande avtal med Attendo 
löper ut i mars 2019. Ny utförare from 1 april 2019 blir Olivia omsorg. 

Förvaltningen är delaktig i projektet med nytt särskilt boende. Markanvisning finns på Norrberget och 
arkitektbyrån Ettelva har tagit fram ett byggnadsförslag. Arbetet kommer att fortsätta under 2019 
och förvaltningen kommer att vara delaktiga utifrån verksamhetskunskap. 

Vaxholms äldreboende kommer från 1 november 2018 att drivas i egen regi eftersom nuvarande 
entreprenör inte fått tillstånd att driva verksamheten. En ny upphandling har påbörjats och om allt 
går enligt plan ska äldreboendet kunna tas i drift av ny entreprenad under 2019. 

  

Livsmiljö 

Övergripande 

Avdelningen för myndighetsutövning 

Ett fortsatt arbete med att tydliggöra barnkonventionens intentioner ska genomsyra alla delar av 
förvaltningens arbete. Utbildning i samtal med barn fortgår för barnhandläggarna under 2019. 

Myndigheten har påbörjat utvecklingen av arbetet med våld i nära relationer samt hedersrelaterat 
våld under 2018. Under 2019 kommer myndigheten fortsätta arbetet med att sprida information om 
alternativ till våld (ATV), utbildning i samtal med barn och föräldrar i våldsutsatta familjer. 

Avdelningen har under 2018 startat ett projekt med uppsökande verksamhet för personer över 80 år 
utan hemtjänstinsatser. Syftet är att ge information, vägleda och bistå med nödvändiga kontakter 
med exempelvis vårdcentral eller biståndshandläggare. Insatsen syftar till att bibehålla 
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självständighet och hälsa. Resultatet kommer att utvärderas våren 2019. 

Arbetet med det uppdaterade verksamhetssystemet medför att en e‐tjänst för ekonomiskt bistånd 
kan implementeras under 2019. E‐tjänsten öppnar upp för digitala ansökningar samt att 
medborgarna kan följa sitt ärende digitalt vilket ökar tillgängligheten för myndighetsbeslut och 
kommunicering. 

Myndigheten har påbörjat en rekrytering av en jobbcoach som ska finansieras under 2019. Vi 
bedömer att det är en avgörande fråga med utökat stöd för de nyanlända och långvarigt 
bidragsberoende för att bli självförsörjande. 

Myndigheten arbetar även för att vara en del i Samordningsförbundet Roslagen med början 2019. 
Syftet med samordningsförbund är att uppnå en effektivare användning av gemensamma resurser 
och underlätta samverkan mellan myndigheterna Försäkningskassan och Arbetsförmedlingen. 
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. 

Avdelningen för utförande 

Fixartjänst infördes våren 2016. Tjänsten är tillgänglig en dag per vecka och efterfrågan är stor. 
Nöjdheten är hög hos de som använder sig av tjänsten. Den stora efterfrågan innebär att tjänsten 
kommer att finnas kvar även för 2019. 

Teamarbetet inom hemtjänsten fortgår.  Arbetssättet ger ökad kontinuitet hos brukarna och medför 
att medarbetarna blir delaktiga i planerandet av sin arbetsdag. Effekten av arbetssättet har inneburit 
att kontinuiteten för brukarna har förbättrats. 

Elcyklar inom hemtjänsten har ersatt en bil under 6 månader, vilket medfört drygt 1000 mil cyklande 
och en besparing på drygt 6 ‐ 7000 kronor och en minskning av drygt 15 ton koldioxid. Inköp av elbil 
under 2019 förväntas bidra till ökad ytterligare minskning av koldioxid. 

Ungdomspedagogerna erbjuder föräldrar i Vaxholm stad föräldrastöd i form av ”Älskade förbannade 
tonåring”. Ungdomspedagogerna erbjuder hasch‐avvänjningsprogram, kvalificerat 
kontaktmannaskap samt ungdomstjänst. Ett nära samarbete med skolorna finns och har som mål att 
hålla samtalsgrupper med alla klasser från åk 6 till 9. 

Skol‐och familjestödet har som ett av sina fokusområden att utveckla kommunens beredskap att 
förhindra elever att hamna i problematisk skolfrånvaro. I samverkan med Utbildningsförvaltningen 
tas ett kommunövergripande program fram i syfte att arbeta förebyggande och förhindra framtida 
hemmasittare. 

3.2 Driftbudget 

Nedan är Socialnämndens beräknade driftbudget. 

Driftbudget (tkr)  Budget 2018  Plan 2019  Plan 2020  Plan 2021 

Socialnämnden  ‐169 184  ‐178 690  ‐184 620  ‐191 389 

Nämndens bedömning är att den ram som föreslagits ger goda förutsättningar för nämnden att 
bedriva sin verksamhet på den kvalitetsnivå för 2018 samt möjlighet att utveckla verksamhetens 
kvalitet, dess bidrag till stadens livsmiljö och stadens långsiktiga finansiering enligt beskrivning i detta 
yttrande. 

Övergripande 

Socialnämnden har att till kommunstyrelsen och fullmäktige överlämna ett yttrande avseende de 
förutsättningar som lämnats i Ramärendet 2019‐2021. 

Faktorer som vi inte styr över är fortsatt osäkra, det gäller bl.a. konjunkturutvecklingen vilken kan 
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påverka arbetslösheten, liksom förändringar i lagstiftning samt oväntade volymökningar kan öka 
kraven på verksamheter och öka kostnader inom nämndens ansvarsområde. 

Den största osäkerheten inom nämndens verksamhetsområde bedöms vara nyanlända flyktingars 
behov av långvarigt ekonomiskt bistånd under och efter etableringstiden. 

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. 

3.3 Investeringar 

  

Investeringar  Budget 2018  Prognos 2018  Plan 2019  Plan 2020  Plan 2021 

Socialnämnden           

Digital utveckling  ‐200  ‐150  ‐600  ‐200  ‐200 

Inventarier  ‐100  ‐100  ‐250  ‐100  ‐100 

Miljöbil  ‐300  ‐350  ‐350  ‐350  ‐350 

Summa  ‐600  ‐600  ‐1 200  ‐650  ‐650 

           

Digital utveckling: 

Förvaltningens licenskostnader för uppdaterat verksamhetssystem beräknas kosta 100 000 kr för år 
2019 och 500 000 automatiserat beslutsstöd inom området ekonomiskt bistånd. 

Miljöbil: 

Hemtjänsten är i behov av ytterligare en miljöbil 2019, som beräknas kosta 350 000 kr. 

Inventarier och utrustning: 

Utifrån övertagandet av drift särskilt boende beräknas inventariekostnaderna öka under 2019. 

3.4 Taxor och avgifter 
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1 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. 

1.1 Kvalitetsnyckeltal 

Mått  Utfall 2017  Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
BM‐värde 

2017 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg ‐  helhetssyn, 
andel (%) 

94 %  92 % 

Digitaliseringsgrad inom socialnämndens områden  21 %  31 % 

Andel strukturerade och standardiserade metoder inom 
socialtjänstens område 

18%  28% 

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

72 %  90 % 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg ‐
  helhetssyn, andel (%) 

74 %  81 % 

Kundväntetid (sekunder)  3  7,33 

Kundväntetid (sekunder)  3  9 

Kundväntetid (sekunder)  3  6 

Kundväntetid (sekunder)  3  7 

Anträffbarhet  57 %  56 % 

Anträffbarhet  58 %  51 % 

Anträffbarhet  59 %  71 % 

Anträffbarhet  54 %  46 % 

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

82 %  77 % 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) 

28%  17,7% 

Utredningstid inom missbruk, dagar  67  45 

Samtliga BM är för liknande kommuner/ IFo/LSS eller äldreomsorg 

1.2 Hållbarhetsnyckeltal 

Mått  Utfall 2017  Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
BM‐värde 

2017 

Hushåll med ekonomiskt bistånd som erhållit bistånd i 10‐
12 mån under året 

30%  32%  14,9% 

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

9%  9%  8% 

Invånare 0‐19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, Andel (%)  3,2 %  5,2 % 

Aktualiserade barn 0‐12 år, inom socialtjänst  58  78 

Aktualiserade barn 13‐20 år, inom socialtjänst  61  71 
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För indikatorn " Invånare 0‐19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, Andel (%)2 avses perioden 2016. 

1.3 Volymnyckeltal 

Mått  Utfall 2017  Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
BM‐värde 

2017 

Äldreomsorg, beslut  603 

Äldreomsorg, insatser  630 

Funktionshinderomsorg, beslut  57 

Funktionhinderomsorg, insatser  45 

LSS, beslut  97 

LSS, insatser  88 

Bostadsanpassningsbidrag, beslut  114 

Bostadsanpassningsbidrag, insatser  97 

Invånare 0‐22 år med insatser enligt LSS, antal/10 000 inv 
0‐22 år 

50  93 

Invånare med insatser enl. LSS, andel (%)  0,45  0,75 

Antal invånare 80+.  3,8  3,7 

Invånare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)  6,2 %  7,8 

Genomsnittligt antal beviljade hemtjänsttimmar per 
brukare och månad för timregistrerade hemtjänsttagare 
65+ i ordinärt boende, antal 

26  35 

Medelålder för äldre i ordinärt boende med hemtjänst, år  83,1  82,3 

Boendedygn korttidsvård, antal/inv 65+  0,8  1 

Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)  3,3%  3,2% 

Medelålder för äldre i särskilt boende, år  86,9  84,9 

Beslut att inleda utredning, ensamkommande  20 

Utredning, yttranden barn unga 11:1  99 

Beslut att ej inleda utredning  129 

Summa ärenden (BoU)  257 

Utbetalningar, ekonomiskt bistånd  1 263  545 

Familjerätt, utredningar  10  30 

Socialpsykiatri, beslut  51  50 

Missbruk, utredningar  47  18 

Nyanlända, ärenden  66  55 

Summa ärenden (Enheten för vuxenstöd)  1 456 

1.4 KKiK 

Mått  Utfall 2017  Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
BM‐värde 

2017 

Brukarbedömning  daglig verksamhet LSS  ‐ inflytande, 
andel (%) 

100%  66% 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg ‐  helhetssyn, 
andel (%) 

94%  92% 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg ‐ 74%  78% 
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Mått  Utfall 2017  Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
BM‐värde 

2017 

  helhetssyn, andel (%) 

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus 
ersättning från FK enl SFB, kr/inv 

4 475  4 190 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+  243 505  222 018 

Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende 
boende enl. LSS § 9.9, medelvärde 

125  139 

Ej återaktualiserade barn 0‐12 år, ett år efter avslutad 
insats, andel (%) 

83 %  79 % 

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

10 

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

26  66 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd 

16,8 

Invånare som någon gång erhålligt ekonomsikt bistånd, 
andel (%) av bef. 

2,2% 

Brukartid hemtjänst äldreomsorg, andel (%)  0%  83% 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare  194 123  178 250 

Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/boendedygn  3 171  3 047 

Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/ inv 65+  2 560  2 762 

Personalkontinuitet, antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 

7  12 

1.5 Social 

Mått  Utfall 2017  Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
BM‐värde 

2017 

Hushåll med ekonomiskt bistånd som erhållit bistånd i 10‐
12 mån under året 

30%  32%  14,9% 

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

9%  9%  8% 
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Protokoll Barn‐ och utbildningsnämnden 
2018‐09‐17 

Änr BUN 2018/109.042 
1 av 1 

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

 

§ 72 Mål och budget 2019 ‐ 2021 

Barn‐ och utbildningsnämndens beslut 
Förslag till yttrande över mål och budget 2019–2021 samt förslag till taxor och avgifter 2019, antas som 
nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningen redovisar Yttrande till mål och budget 2019–2021, innehållande mål‐ och 
nyckeltal, driftsbudget, investeringsbudget samt taxor och avgifter för nämndens verksamheter. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Christina Björkenvall, 2018‐09‐11 
Yttrande till mål och budget 2019–2021, Barn‐ och utbildningsnämnden 
Nämndens nyckeltal, 2019 
Taxor och avgifter, Barn‐ och utbildningsnämnden, 2019 

Kopia på beslutet till 
För kännedom:  Koray Kahruman, Ekonomichef 
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Tjänsteutlåtande 
2018‐09‐11 

Änr BUN 2018/109.042 
1 av 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post: 185 83 Vaxholm 

Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08‐541 708 00 

Fax: 08‐541 708 57 

E‐post: kansliet@vaxholm.se 

Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000‐2908 

Bankgiro: 5302‐9435 

 

 

Mål och budget 2019–2021 

Förslag till beslut 
Yttrande till mål och budget 2019–2021 samt förslag till taxor och avgifter 2019, antas som nämndens 
eget och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningen redovisar Yttrande till mål och budget 2019‐2021, innehållande mål‐ och 
nyckeltal, driftsbudget, investeringsbudget samt taxor och avgifter för nämndens verksamheter. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Christina Björkenvall, 2018‐09‐11 
Yttrande till mål och budget 2019‐2021, Barn‐ och utbildningsnämnden 
Nämndens nyckeltal, 2019 
Taxor och avgifter, Barn‐ och utbildningsnämnden, 2019 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:   Kommunstyrelsen 

För kännedom:  Koray Kahruman, ekonomichef, kommunledningskontoret 

 

Utbildningsförvaltningen 
Christina Björkenvall 
Verksamhetscontroller 

337



 

 

 

 

 

 

 

 

Yttrande till mål och budget 
2019 
Barn‐ och utbildningsnämnden 

 

2019 

  

338



Barn- och utbildningsnämnden, Yttrande till mål och budget 2019 2(10) 

Innehållsförteckning 

1  Ansvar och uppdrag ..................................................................... 3 

2  Mål och indikatorer ...................................................................... 4 

2.1  Kvalitet ............................................................................................................ 4 

2.2  Livsmiljö .......................................................................................................... 4 

2.3  Ekonomi .......................................................................................................... 5 

3  Yttrande ....................................................................................... 6 

3.1  Verksamhet ..................................................................................................... 6 

3.2  Driftbudget ..................................................................................................... 9 

3.3  Volymavstämning ........................................................................................... 9 

3.4  Investeringar ................................................................................................. 10 

3.5  Taxor och avgifter ......................................................................................... 10 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Taxor och avgifter BUN 2019 

  

339



Barn- och utbildningsnämnden, Yttrande till mål och budget 2019 3(10) 

1 Ansvar och uppdrag 

Barn‐ och utbildningsnämndens (BUN:s) uppdrag och mål utgår från nationella styrdokument 
(skollag, förordningar, läroplaner) samt Vaxholms stads övergripande målområden. 

BUN utövar den politiska styrningen för förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem/‐klubb, fritidsgård och kulturskola. 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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2 Mål och indikatorer 

2.1 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 2017 
Utfall 2018 

T2 
Målnivå 
2019 

BM‐värde 
2017 

Utbildningen är stimulerande, 
anpassad och tillgänglig för alla 
barn och elever. 

Genomsnittligt 
meritvärde åk 9 

241,3  256  248  242 

Behörighet till 
gymnasieskolan åk 9, 
andel (%) 

94,2%  97,7%  97%  87,4% 

Kommunrankning 
Öppna jämförelser 

44  högst 50 

Barn, elever och föräldrar är 
nöjda med 
utbildningsverksamheterna. 

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

96%  96%  95%  93% 

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

77%  78%  80%  79% 

Benchmarking angående nöjdhet jämförs med Våga Visa‐nätverket (ett tiotal kommuner bland annat Danderyd, Vallentuna och Upplands‐
Väsby). Kunskapsresultaten jämförs med Stockholms län. 

2.2 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 
2017 

Utfall 2018 
T2 

Målnivå 
2019 

BM‐värde 
2017 

Förskolan, skolan och fritidshemmet är 
en trygg, kunskaps‐ och hälsofrämjande 
miljö som är tillgänglig för alla.1 

Trygghetsindex  96%  96%  95%  92% 

Andel lärare med 
lärarlegitimation 
och behörighet i 
minst ett ämne (%) 

74,9%  75%  70% 

Andel årsarbetare 
med 
förskollärarlegitima
tion (%) 

28%  30%  28% 

Utbildningsverksamheterna arbetar för 
en hållbar miljö i enlighet med BUN:s 
agenda för ekologisk hållbarhet.2 

Ekologiska inköp, 
andel (%)  31 %  42 %  42 %  35 % 

Benchmarking angående legitimerade förskollärare och lärare sker med Stockholms län. 

  

                                                      
1 Vaxholms stad arbetar för en trygg, kunskaps‐ och hälsofrämjande samt hållbar utveckling för alla medborgare. En kvalitativ utbildning är 
därför en prioritering med utbildade och legitimerade förskollärare, lärare och annan personal som kan lära ut värderingar, beteenden och 
livsstilar som krävs för ett framtida hållbart samhälle. Det innebär respekt för vår gemensamma miljö; mänskliga rättigheter; för varje 
människas frihet och egenvärde; för grundläggande demokratiska värderingar; jämställdhet mellan kvinnor och män; solidaritet och 
kulturell mångfald (Lgr11; Unesco 2018). 
2 Uppdateras vartannat år. 
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2.3 Ekonomi 

Beskrivning 

Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

Nämndens mål  Indikator  Utfall 2017 
Utfall 2018 

T2 
Målnivå 
2019 

BM‐värde 
2017 

Ekonomin är långsiktigt hållbar.  Resultatavvikelse i 
procent (%) av budget 

1,2%  0% 

Nettokostnadsavvikelse 
förskola inkl. öppen 
färskola, (%) 

3,5%  0%  ‐7,1% 

Nettokostnadsavvikelse 
grundskola, (%) 

0,7%  0%  ‐5,8% 

Nettokostnadsavvikelse 
fritidshem, (%) 

‐9,2%  0%  ‐6,8% 
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3 Yttrande 

3.1 Verksamhet 

Kvalitet 

Kommunal regi förskolan 
Vaxholms stads kommunala förskolor håller en hög kvalitet. Utvecklingsinsatser som lett till ökat 
resultat i Vaxholms stads förskolor under 2018 har bland annat varit kompetensutveckling om 
undervisning i förskolan (vetenskapligt förankrad via UnDif), digital didaktik, förtydligande av 
förskollärarens ledarroll i arbetslaget, samt fokus på ett systematiskt kvalitetsarbete i Stratsys 
(kvalitetssystem). 

Nya, gemensamma mål för de kommunala förskolorna för ett fortsatt bra utvecklingsarbete för 
läsåret 2018/2019 är: 

 att fortsätta arbeta med undervisningsuppdraget med fokus på förankring i praktiken, både 
för förskollärare och alla deltagare i arbetslaget. Aktuell forskning omsätts i praktiken genom 
olika arbetssätt och undervisningsmetoder som, t.ex. socio‐emotionellt lärande och 
materiellt utforskande lärande (SEMLA) med stöd i neurovetenskapen. 

 digital didaktik för att utveckla  och erbjuda likvärdiga möjligheter till lek, utforskande och 
undervisning i den digitala lärmiljön. 

 utvecklande av särskilt stödprocessen inklusive implementering av dokumentationssystem. 
Detta är ett led för att stärka barnens utveckling mot målen med bra övergångar till skolorna 
där nya lagkrav och förändringar i läroplan är på gång. 

Målen i förskolan ligger i linje med utvecklingsarbetet i skolorna vilket ger barnen i Vaxholms stad en 
stabil och god grund till fortsatt utveckling. 

Kommunal regi grundskolan 
Vaxholms stads grundskolor håller en hög kvalitet. Avgångsbetygen för årskurs 9 vårterminen 2018 
visar att både måluppfyllelsen (94,6 procent som minst är godkända) och meritvärdet (256 poäng) 
ökat samt att nästan samtliga elever är behöriga till gymnasiet (97,7 procent). För att bibehålla 
Kronängsskolans goda resultat så är det viktigt att fortsätta kvalitetsarbetet och skolutvecklingen för 
alla skolor F‐9. Detsamma gäller för F‐6 som också gör bra resultat med ett ökat genomsnittligt 
meritvärde på 233 poäng (jfr. 2017 med 229 poäng) och med 92,7 procent av alla eleverna som når 
kunskapsmålen. 

Utvecklingsinsatser som lett till ökat resultat i Vaxholms stads grundskolor under 2017/2018 har 
bland annat varit ökad kvalitet och tillgänglighet i undervisningen genom bättre digital kunskap och 
användning i undervisningen; Undervisningslyftet med fokus på att öka lärares specialpedagogiska 
kunskaper och förhållningssätt för bättre inkludering och delaktighet för alla elever; utveckling av det 
systematiska kvalitetsarbetet i samverkan med förvaltningen, samt genom Fritidshemslyftet där 
personalen fått ökade kunskaper i de nya styrdokumenten och nya krav på undervisning. 

De gemensamma målen för alla kommunala skolor är att fortsätta det goda kvalitets‐ och 
utvecklingsarbetet inför nästa läsår 2018/2019 med: 

 fortsatt fortbildning i digital kompetens genom Undervisningslyftet och olika moduler som 
behövs för att följa styrdokumenten. Det är bland annat programmering, Teams och 
ämnesövergripande planeringar, Läslyftet, digital matematikundervisning, digitalt berättande 
och kritisk användning av nätet. 

 att utveckla fritidshemmet och arbetet för att fritidshemspersonalen ska kunna omsätta 
styrdokumenten för fritidshemmet i sin undervisnings‐ och omsorgspraktik. Skapa 
förutsättningar för samverkan och samplanering mellan skola och fritidshem för att säkra 
respektive undervisningsuppdrag. Grupphandledning i Fritidshemslyftet blir en viktig 
ingrediens för att realisera styrdokumenten i fritidshemmets undervisnings‐ och 
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omsorgspraktik. 

 att utveckla samordningen av elevhälsan och det systematiska kvalitetsarbetet inom och 
mellan skolenheterna, inklusive förvaltningen. Utöver implementeringen av ett nytt 
dokumentationssystem som pågår nu i september så kommer också nya riktlinjer och 
processer att vara tillgängliga. Vidare görs fördjupningar och förbättringar i gemensamma 
mallar som till exempel pedagogiska kartläggningar genom ett kunskaps‐ och 
erfarenhetsutbyte mellan speciallärare/specialpedagoger på alla skolor. Som ett led i detta 
fick all skolpersonal vid skolstart en föreläsning om villkor för lärande och utveckling för alla 
elever. Samma dag fick dessutom all elevhälsa en fördjupning i hur man bäst kan organisera 
för att lyckas differentiera pedagogiskt och möta alla elever. Detta arbete kommer att 
fortsätta för att kunna organisera för en bra pedagogisk differentiering och olika elevers 
behov så att alla våra elever når målen i skolan. Detta innefattar också att tillgodogöra sig ny 
skollagstiftning och forskning.  

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) 
Kommunens aktivitetsansvar (KAA) vänder sig till ungdomar mellan 16‐20 år som varken studerar 
eller arbetar. Insatser som erbjuds inom KAA är motivationshöjande samtal för att erbjuda ungdomar 
individuella lösningar. Åtgärderna som erbjuds är individuellt anpassade till ungdomar med syfte att 
få dem att återgå eller påbörja studier eller annan sysselsättning. Initialt erbjuds ungdomarna studie‐ 
och yrkesvägledning för att ta fram en individuell målplanering. 

Samarbete mellan arbetsförmedlingen och KAA är etablerat och arbetsförmedlingen finns i 
kommunhuset några dagar/månad för att kunna träffa ungdomar som vill arbeta/praktisera istället 
för att studera. Övriga samarbeten inom KAA är samverkan med socialtjänst, vårdinsatser, 
folkhögskolor, gymnasieutbildning och vuxenutbildning. Samverkan sker alltid utifrån enskilda 
ungdomars behov och önskemål. 

"Projekt: Entreprenör" som genomförts två somrar i rad i Vaxholms stad kommer också att erbjudas 
2019. Huvudsyftet är att erbjuda en meningsfull och användbar aktivitet för ungdomar inom 
kommunens aktivitetsansvar och det riktar sig till elever i årskurs 9 samt årskurs 1‐2 på gymnasiet. 

En utmaning och ett utvecklingsområde för Vaxholms stad är att möta den heterogena grupp 
ungdomar som ingår i kommunens aktivitetsansvar med olika behov och där det finns en ökad 
psykisk ohälsa samt fler ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Skolinspektionen 
föreslår i sin senaste kvalitetsgranskning (2018) att kommunerna ska erbjuda ett mer varierat och 
flexibelt utbud av insatser. Exempel som de ger är att få studera på distans, på Komvux och 
folkhögskola. Dessutom att kommunen ska arbeta mer med hälsofrämjande aktiviteter för att få 
tillbaka ungdomarna i studier eller annan sysselsättning.  Under 2019 kommer Vaxholms stad arbeta 
för att kunna erbjuda ungdomarna fler insatser. 

Kulturskolan 
Kulturskolan arbetar vidare med att utveckla sin verksamhet med mål som ligger i linje med 
kulturskoleutredningen. Det är en konstnärlig bredd, utåtriktad verksamhet mot det övriga 
samhället, synlighet i kommunen och tillgänglighet. Arbete med att bredda utbudet med fler 
konstnärliga uttryck pågår liksom en utredning för att kartlägga närliggande kommuners organisation 
och finansiering av kulturskolan. Utredningen planeras ligga till grund för fortsatt utveckling av 
kulturskolan. 

Förvaltningsnivå 

Förvaltningens arbete 2018/2019 går in i förskolornas och skolornas utvecklingsarbete där en stor del 
är att systematiskt förankra arbetet på huvudmannanivå samt omvärldsbevaka, stödja, driva och 
jobba förebyggande. Arbetet med problematisk skolfrånvaro fortsätter och nu är det dags för 
implementeringsfasen med nya riktlinjer och processkartor. Fokus har varit att etablera en tydlig 
process på förvaltnings‐ och skolnivå för att förebygga frånvaro och för att hitta beprövade 
arbetsmetoder för att minska hög frånvaro i syfte att säkerställa en likvärdig, tillgänglig och anpassad 
utbildning för alla elever. 
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Vidare fortlöper arbetet på förvaltningsnivå att kartlägga utbildningsförvaltningens huvud‐ och 
delprocesser för att leva upp till alla externa och interna krav, och bättre samordna arbetet med 
skolenheterna. Förvaltningspersonal har utbildat sig i en processledarutbildning via SIQ och 
förvaltningschefen har deltagit i en utbildning om kommunal kvalitetsledning. Som ett led i 
processarbetet har förvaltningen färdigställt processer kring extra anpassningar och särskilt stöd. Det 
innefattar både att tydliggöra styrkedjan och tydliggöra alla lagkrav. Ytterligare förändringar i 
skollagen 2019 är på gång så arbetet fortsätter. I samband med implementeringen publiceras och 
organiseras allt material på våra digitala plattformar och i förvaltningens nya 
elevdokumentationssystem. 

Viktiga områden kopplat till processarbetet ovan är också att utveckla arbetet mot diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling. Vidare kommer utbildningsförvaltningen att fortsätta 
utveckla klagomålshanteringen så att den fungerar i alla led. Detta är något som Skolinspektionen 
granskat på nationell nivå och där de kommit med utvecklingsområden för huvudmännen. 

I höst påbörjas det ett arbete med att stärka rektorernas pedagogiska ledarskap genom föreläsningar 
och workshops. Detta är ett utvecklingsprojekt av stor vikt eftersom det är en risk att rektorerna inte 
hinner med det pedagogiska ledarskapet på grund av för stor administrativ börda. 

Livsmiljö 

Utbildningsverksamheterna fortsätter arbeta med ekologisk och social hållbarhet. Inom social 
hållbarhet är det fortsatt områden som en trygg miljö, föräldrastöd, drogförebyggande arbete och 
hälsofrämjande förutsättningar. Arbete sker med stöd av kommunens folkhälsostrateg. Som ett led i 
utbildningsverksamheternas styrdokument så är den kunskapsfrämjande delen i social och ekologisk 
hållbarhet av stor vikt varför en grundförutsättning är utbildade och legitimerade förskollärare, lärare 
och annan personal. Utöver ämnesinnehåll så ingår det också att lära ut värderingar, beteenden och 
livsstilar som krävs för ett framtida hållbart samhälle. Det innebär bland annat respekt för vår 
gemensamma miljö; mänskliga rättigheter; för varje människas frihet och egenvärde; för 
grundläggande demokratiska värderingar; jämställdhet mellan kvinnor och män; solidaritet och 
kulturell mångfald (Lpfö98; Lgr11; Unesco 2018). 

Generellt på skolorna är den psykosociala lärmiljön god och utmärks av ett respektfullt 
förhållningssätt och tillgänglig personal. Eleverna är trygga och trivs på skolorna. Ändamålsenliga 
lokaler är en viktig del i en stimulerande lärmiljö. Stora delar av lokalerna är bra, alla har ljudisolering 
och miljön är till viss del hörselsanerad. 

Ungdomsstödet på socialförvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen fastställt en 
plan för hur skolenheterna och socialförvaltningen samarbetar för att främja områdena inom social 
hållbarhet genom ett så kallat preventionsår i skolan för årskurs 6‐9. Det innebär att ungdomsstödet 
förebygger ohälsa i samverkan med skolenheterna genom återkommande besök och utbildning för 
alla elever i årskurs 6‐9. Exempel på innehåll är: 

•årskurs 6: tobaksprevention, 
•årskurs 7: internet, etik och moral; kamratskap, mobbning och kränkning, 
•årskurs 8: stress; kärlek och sexualitet, 
•årskurs 9: psykisk ohälsa; självkänsla och självförtroende. 

Annat utvecklingsarbete för social hållbarhet sker bland genom samverkan med familjecentrum samt 
inom det drogförebyggande arbetet tillsammans med föräldrar och polis. 

Aktiviteter för ekologisk hållbarhet pågår i utbildningsverksamheterna. Det sker både i 
undervisningen och som en del av hela skolans/förskolans profil samt som enskilda kampanjer eller 
events. Barn‐ och utbildningsförvaltningens "Agenda för ekologisk hållbarhet" visar hur stadens 
miljöprogram och skolans/förskolans läroplan kan knytas samman. 

Måltidsenheten arbetar för en hållbar miljö i utbildningsverksamheterna genom ökad andel inköpta 
ekologiska livsmedel, minskat matsvinn och utsläpp av livsmedelsgaser. Som ett led i detta driver 
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Måltidsenheten kvalitetsarbetet vidare 2018/2019 med att möjliggöra matlagning från grunden till 
våra skolor och förskolor. 

3.2 Driftbudget 

 Driftbudget (tkr)  Budget 2018  Plan 2019  Plan 2020  Plan 2021 

Barn‐ och 
utbildningsnämnden 

‐343 490  ‐347 313  ‐360 016  ‐372 650 

Budgetramen för 2019 innehåller en uppräkning på 2,3 procent, vilket beräknas på prisökning 2,1 
procent samt löneökning 2,5 procent (det centrala märket är satt till 2,3 procent) med en viktning av 
50 procent till vardera. Budgetramen innehåller även ersättning för volymer, en satsning på 
digitalisering i grundskolan, kompensation för avskrivning av inventarier till Kronängsskolan, ökade 
hyror samt ett effektiviseringskrav på 1 procent. 

För att möta effektiviseringskravet kan verksamheterna och förvaltningen erhålla en uppräkning på 
1,3 procent. 

Barn‐ och utbildningsnämnden bedömer att tilldelad budgetram, tillsammans med statliga bidrag, 
ger utrymme för verksamheternas arbete och planerade utvecklingsinsatserna inom grundskola och 
förskola. Vidare utredning behövs inom kulturskolan och grundsärskolan innan nästa utvecklingssteg 
kan tas. En kartläggning av ungdomsverksamheten (fritidsgården och caféverksamheten) visar på 
utvecklingsbehov vilket medför att extra medel om 600 tkr behöver tillskjutas barn‐ och 
utbildningsnämndens budgetram för att möjliggöra satsningen. En utmaning är ökade kostnader för 
ekologisk mat vilket kan medföra svårigheter att nå målet för ekologisk mat. 

  

3.3 Volymavstämning 

 Verksamhet  Budget 2018  Plan 2019  Plan 2020  Plan 2021 

Förskola 1‐2  240  218  222  231 

Förskola 3‐5  450  433  436  442 

F‐5  1061  1026  1026  1029 

6 till 9  790  807  793  772 

Fritids  648  637  628  622 

Klubb  182  180  171  176 

Gymnasiet  488  523  553  582 

Antalet inskrivna barn  i förskolan visar på lägre volymer än prognosticerat i budget. När det gäller 
gymnasiet och vuxenutbildningen ser vi motsatta trenden då det är fler elever i verksamheterna än i 
budget. Gymnasieungdomarna tenderar också att välja dyrare program än vad som prognosticerats 
tidigare. Sammantaget ser barn‐ och utbildningsnämnden att volym‐ och prisförändringarna kommer 
rymmas inom budgetram. 
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3.4 Investeringar 

  

Investeringar  Budget 2018  Plan 2019  Plan 2020  Plan 2021 

Barn‐ och 
utbildningsnämnden 

       

Inventarier  ‐1000  ‐1 000  ‐1 000  ‐1 000 

Summa  ‐1 000  ‐1 000  ‐1 000  ‐1 000 

En utredning av lekvärdesfaktorn på egenregins förskolegårdar är genomförd våren 2018. Utredning 
kommer att ligga till grund för en handlingsplan för utveckling av egenregins förskolegårdarna våren 
2019. För att möjliggöra satsningen behöver utbildningsnämnden ett utökat investeringsutrymme på 
500 tkr. 

  

3.5 Taxor och avgifter 

Se bilaga. 
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3 Barn- och utbildningsnämnden 
 
3.1 Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) 
 
Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år. 
 
Vaxholms stad tillämpar den så kallade maxtaxan. Maxtaxan gäller förskolan och 
fritidshemmen och dess konstruktion styrs av ”förordning (2001:160) om statsbidrag till 
kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet”. Det innebär att 
staten fastställer ett tak för den avgift som kan tas ut. Från och med juli 2015 ändrades 
maxtaxan till att följa inkomstindex som beslutas av regeringen. Skolverket anger de nya 
högsta avgiftsnivåerna och avgiftshöjningarna gäller från och med januari 
nästkommande år. 
 
Allmän förskola: Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år är förskola och 
pedagogisk omsorg avgiftsfri för de som endast deltar 15 timmar per vecka under 
läsåret. Avgiftsreducering för allmän förskola sker med 30 procent från och med augusti 
månad det år barnet fyller 3 år om platsbehovet överstiger 15 timmar per vecka. 
 

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

Enligt index  
 

Förvärvsarbete/studier/asylsökande  
Barn 3 – 5 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 
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Antal placeringar Avgift per månad 
Placering 1 = yngsta barnet 3% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Placering 2 2% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Placering 3 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Placering 4 och följande Ingen avgift 

 
Avgiftsreducering: 
Reducerad avgift kan erhållas efter ansökan om hushållet där barnet är folkbokfört har 
gemensamma inkomster som understiger x kr per månad innan skatt. Platsinnehavare 
och till hushållet tillhörande make/maka, partner eller sambo måste lämna 
inkomstuppgifter innan en reducering kan träda i kraft. Skriftlig ansökan krävs. Inlämnad 
inkomstuppgift gäller längst ett år och ny inkomstuppgift måste inkomma för att fortsatt 
reducering ska gälla. Ny inkomstuppgift lämnas även vid inkomständringar. Ändring av 
inkomstuppgifter gäller från och med nästkommande månad. 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: 
Reducering erhålls om hushållets sammanlagda bruttoinkomst understiger x kr per 
månad. Skriftlig ansökan krävs. 
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3.4 Kulturskolan 
 

Aktivitet Avgift per termin 
Instrumentalelever (lektion 20 min) 
Instrumentalelever (lektion 30 min) 
Körelever 
Ensemble/rockskola, enbart 
Ensemble/rockskola, instrumentalelever 
Musikteori grupp 
 

1 650 kr  
2 475 kr   
600 kr 
 950 kr 
300 kr 
650 kr 

Instrumenthyra 
 

  400 kr 

Dramalek 5–6 år 
Danslek 4-6 år 
 

  950 kr 
  950 kr 

 
Barn-/ungdomsteater 7–19 år 
Dramaverkstad från 8 år 
Dans 7-19 år 
 

1 150 kr 
1 150 kr 
1 150 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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1 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. Indikatorer markerat i grått är kopplade till nämndens 
huvudmål. 

1.1 Kvalitetsnyckeltal 

Mått  Utfall 2017  Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
BM‐värde 

2017 

Förskola   

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

98%  95%  95% 

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

96%  96%  95% 93% 

Årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen förskolan 
andel (%) 

30%  28% 

Grundskola   

Avvikelse SALSA meritvärde åk 9  ‐7 

Avvikelse SALSA minst når betyget E åk 9  ‐2 

Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%)  94,2%  97,7%  97% 87,4% 

Elever i egenregin åk 7‐9, andel (%)  74%  81% 

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

Elever åk 5 och 8 som känner sig trygga i skolan, andel (%)  92%  95%  87% 

Elever åk 5 och 8 som är nöjda med skolan, andel (%)  77%  78%  80% 79% 

Föräldrar åk 2, 5 och 8 som är nöjda med skolan, andel (%)  82%  88%  86% 

Genomsnittligt meritvärde åk 9  241,3  256  Salsa 2018 242 

Kommunrankning Öppna jämförelser  44  Inom plats 50

Lärare med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)  84,5%  82% 

Minst når betyg E åk 6, andel (%)  94,4%  92,7%  81% 

Minst når betyg E åk 9, andel (%)  84,2%  94,6%  80% 

Fritidshem       

Barn som känner sig trygga på fritids, andel (%).  98%  97%  93% 

Elever åk 2 som är nöjda med fritids, andel (%)  98%  96%  91% 

Föräldrar åk 2 som är nöjda med fritids, andel (%)  83%  88%  82% 

Årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen 
fritidshemmet, andel (%) 

12%  23% 

Gymnasiet   

Elever 16‐19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan, andel (%)  94,9% 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) av 
nybörjarelever 

67,3%  63% 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning 
hemkommun (genomsnitt) 

15 

Benchmarking för frågor som rör nöjdhet och trygghet görs med Våga Visa‐nätverket (ett tiotal andra kommuner som t.ex. 
Danderyd, Vallentuna och Upplands‐Väsby). Benchmarking för kunskapsresultaten görs mot Stockholms läns resultat.  
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1.2 Hållbarhetsnyckeltal 

Mått  Utfall 2017  Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
BM‐värde 

2017 

Ekologiska inköp, andel (%)  31%  42% (T2)  42% 35% 

Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%),  70%  61%  62% 

Trygghetsindex  96%  96%  95% 92% 

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst 
ett ämne (%) 

74,9%  75%

Andel årsarbetare med förskollärarlegitimation (%)  28  30%  

Koldioxidekvivalenter för inköpta livsmedel i kilo är mindre 
än 2,1 kg Co2e. 

2,1 kg Co2e  2,1 kg Co2e 

Andel elever i åk 8 som är fysiskt aktiva (%)  72 % 

Grad av god psykisk hälsa (index 0‐100) årskurs 9  58%  57%

Benchmarking (BM‐värde) för ekologiska inköp sker med Ekomatcentrums mål för år 2017.  

Benchmarking (BM‐värde) för koldioxidekvivalenter för inköpta livsmedel i kilo jämförs med Måltidsenhetens värde 2018. 
Målet är att minst behålla värdet. Värdet innefattar frukost, lunch och mellanmål. Enligt WWF så ger i snitt en lunch eller 
middag en klimatpåverkan på cirka 2 kg Co2e. Målet enligt WWF är att det ska minska till 0,5 kg CO2e per måltid. Måttet 
är relativt nytt och vi inväntar rekommendationer från Livsmedelsverket. 

1.3 Ekonominyckeltal 

Mått  Utfall 2017  Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
BM‐värde 

2017 

Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)  0,7%  0 ‐5,3% 

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

Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk, (%)  3,5%  0 ‐7,1% 

Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%)  ‐9,2%  0  ‐8,8% 

Nettokostnadsavvikelse gymnasieskolan (%)  ‐14%  0              ‐6,8% 

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn  157 337  148 851

Kostnad kommunal förskoleklass, kr/elev  47 817  54 602

Kostnad kommunal grundskola åk 1‐9, kr/elev  112 464  107 038

Kostnad kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn  35 533  35 517
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur 
2018‐09‐20 

Änr TFK 2018/196.042 
1 av 1 

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

 

§ 36 Yttrande till Mål och Budget 2019‐2021, taxor och avgifter 2019 

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut 
Förslag till yttrande över mål och budget 2018‐2020, samt förslag till taxor och avgifter 2018, antas som 
nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Yttrande till Mål och Budget 2018 ‐ 2020  samt taxa för 2018 återfinns i bifogade dokument och 
redovisas på nämnd. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2018‐09‐06, Yttrande till Mål och Budget 2019‐2021, taxor och avgifter 2019  
Yttrande till Mål och Budget 2019‐2021 
4 taxor TFK 2019 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd:  Alexander Wahlstedt, sbf 

För kännedom:  Koray Kahruman, klk     
  Alexander Erichsen, klk     
  Susanne Edén, sbf        
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Tjänsteutlåtande 
2018‐09‐06 

Änr TFK 2018/196.042 
1 av 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post: 185 83 Vaxholm 

Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08‐541 708 00

Fax: 08‐541 708 57 

E‐post: kansliet@vaxholm.se

Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000‐2908

Bankgiro: 5302‐9435 

 

 

Yttrande till Mål och Budget 2019‐2021, taxor och avgifter 2019 

Förslag till beslut 
Förslag till yttrande över mål och budget 2018‐2020, samt förslag till taxor och avgifter 2018, antas som 
nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Yttrande till Mål och Budget 2018 ‐ 2020  samt taxa för 2018 återfinns i bifogade dokument och 
redovisas på nämnd. 

Handlingar i ärendet 
Yttrande till Mål och Budget 2019‐2021, taxor och avgifter 2019 2018‐09‐06 
Yttrande till Mål och Budget 2019‐2021 
4 taxor TFK 2019 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:   Alexander Wahlstedt, sbf 

För kännedom:  Koray Kahruman, klk     
 Alexander Erichsen, klk     
 Susanne Edén, sbf        

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Alexander Wahlstedt 
Teknisk chef 
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1 Ansvar och uppdrag 

1 § Kompletterande bestämmelser  

För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även reglementet med 
gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad. 

2 § Nämndens uppgifter  

Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar annat svara för: 

Förvaltning, om- och nybyggnad  

● underhåll och förvaltning av stadens 

○ fasta egendom, idrotts- och friluftsanläggningar och hamnar 

○ vägar, gator samt park- och naturmark 

● upplåtelser av staden tillhörig fast egendom 

● huvudmannaskapet för stadens allmänna anläggningar 

● om- och nybyggnation av lokaler för kommunal verksamhet understigande en beloppsgräns om 5 
miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar 

● fastighetsbildnings-, ledningsrätts- och servitutsfrågor som berör förvaltningen av stadens fasta 
egendom 

Gator och vägar  

● stadens uppgifter inom trafikområdet, följa trafikförhållandena samt verka för förbättrad 
trafiksäkerhet 

● förvaltning, utbyggnad, 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 

● upplåtelser av gatu- och vägmark för tillfälliga och speciella ändamål, i den mån upplåtelsen inte 
faller inom ordningslagens tillämpningsområde 

Kultur- och föreningsverksamhet  

● stadens biblioteks- och kulturverksamhet 

● förvaltning av stadens konstverk och övriga samlingar/föremål av kulturellt värde 

● bidragsgivning till ideella föreningar inom kultur-, fritids- och idrottssektorn 

Tillstånd, tillsyn och yttranden  

● stadens uppgifter avseende tillstånd och tillsyn enligt lotterilagen (1994:1000) 

● avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460) 

● avgivande av yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats (3 kap. 2 § 
ordningslagen) 

3 § Sammansättning  

Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 

359



Nämnden för teknik, fritid och kultur, Yttrande till mål och budget 2019 4(10) 

2 Mål och indikatorer 

2.1 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 2017 
Utfall 2018 

T2 
Målnivå 

2019 
BM-värde 

2017 

I kommunen finns ett brett utbud 
av kultur och fritidsaktiviteter. 

Nöjd Medborgar-Index 
(NMI), Kultur 

56  55 61 

Nöjd Region-Index (NRI), 
Fritidsaktiviteter 

61  60 61 

Nöjd Medborgar-Index 
(NMI), Bibliotek 

76  75 75 

Invånarna har tillgång till 
bredbandsuppkoppling. 

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

73 75 80  

Vaxholms stad skall ha ett 
jämställt deltagande i 
idrottsaktiviteter 

Deltagartillfällen tjejer i 
idrottsföreningar delat 
med totalt deltagande 

  Ja   

2.2 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 2017 
Utfall 2018 

T2 
Målnivå 

2019 
BM-värde 

2017 

Den offentliga miljön är 
tillgänglig, trygg och välskött. 

Nöjd Medborgar-Index 
(NMI), Gång och 
cykelvägar 

51  55 56 

Nöjd Medborgar-Index 
(NMI), Gator och vägar 

50  55 56 

Nöjd Medborgar-Index 
(NMI), Renhållning och 
sophämtning 

62  60 64 

Kommunen har energisnåla 
lokaler. 

Energianvändning 
kWh/m2 i 
kommunalägda lokaler 

 70 180  

2.3 Ekonomi 

Beskrivning 

Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

Nämndens mål Indikator Utfall 2017 
Utfall 2018 

T2 
Målnivå 

2019 
BM-värde 

2017 
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Nämndens mål Indikator Utfall 2017 
Utfall 2018 

T2 
Målnivå 

2019 
BM-värde 

2017 

Ekonomin är långsiktigt hållbar. Resultatavvikelse i 
procent (%) av budget 

0,4% 3,5% 0% 0% 
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3 Yttrande 

3.1 Verksamhet 

Kvalitet 

Hur nöjda kommunens medborgare är med utbudet av kultur och fritidsaktiviteter mäts via SCB. 
Resultatet redovisas som nöjd medborgarindex (NMI), med egna värden för kultur, fritidsaktiviteter 
och bibliotek. Resultatet för 2018 kommer att redovisas först i december 2018. Troligen kommer 
utfallet att vara i nivå med BM-värden från 2017, förutom på kultur där det ligger något lägre, men i 
nivå med målvärdet. 

Kultur 

Inom allmänkulturen genomfördes en kulturnatt under hösten 2017 med ett brett kulturutbud som 
gav publikrekord. Kulturstipendiater utsågs och kulturbidrag delades ut, informationen gick ut 
bredare än tidigare vilket märktes i form av flera sökande. Alla elever från förskola till nian fick en 
teaterupplevelse. En julallsång genomfördes i dec 2017 och en konsert med Dan Bornemark i 
Kronängsskolans aula genomfördes i april 2018. I början av 2018 inventerades kommunens konst och 
ett nytt konstregister infördes. 12 oktober kommer årets kulturnatt genomföras i bred samverkan 
med kulturföreningarna. Ansvar för detta arbete finns från maj 2017 på en 20%-tjänst med 
administrativt stöd på 5%. Kulturverksamheten har visat goda resultat och utvecklas positivt, men 
arbetsbelastningen är stor och resurserna knappa. För att upprätthålla den nivå som nu uppnåtts och 
för att i viss mån fortsätta utveckla finns ett behov av att förstärka både bemanning och ekonomiska 
resurser. 

Området mäts med indikatorn "NMI Kultur" 

Fritid 

Arbetet med det Idrottspolitiska programmet som tas fram i samarbete med hållbarhetsenheten 
förväntas kunna avslutas under 2019. 

Önskemål om diverse nyinvesteringar, bla. konstgräsplaner, ishall samt seniorgym utomhus har 
inkommit till förvaltningen. Medel för verksamheten räcker dock generellt bara till mindre 
förbättringsåtgärder på parker, lekparker och hamnar. 

Området mäts med indikatorn "NMI Fritid" 

Målet "Vaxholms stad skall ha ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter" mäts med indikatorn: 

Deltagande i idrottsaktiviteter 50% könsfördelat. 

Indikatorn tas fram av Riksidrotten och redovisas i Kolada. Det är ett bra jämförelsetal för att se hur 
aktiva Vaxholms ungdomar är på sin fritid i förhållande till ungdomar i andra kommuner. Det går 
dessutom att se statistiken uppdelad per kön och verksamheten kan därmed följa upp och motverka 
en eventuell snedfördelning. Målet är grönt om det ligger mellan 45-55%, gult om det är mellan 40-
60% och rött om det är större avvikelse. 

Bibliotek 

Regeringen har gett KB (Kungl Biblioteket) i uppdrag att utreda och ge förslag till en nationell 
biblioteksstrategi. Biblioteksstrategin har som ambition att belysa all biblioteksverksamhet i Sverige. 
Förslaget, "Från ord till handling" är på remiss. Förslaget ska redovisa konkreta handlingar som har 
bäring på orden i bibliotekslagen. Det ska lämnas in till regeringen i mars nästa år, då kommer 
fortsatt inriktning att klarna. 

Avgörande för Vaxholms biblioteks möjlighet till utveckling är lokalfrågan. Förvaltningen bedömer att 
det finns behov av större och mer ändamålsenliga bibliotekslokaler. Idag är utrymmena för små för 
att rymma det fysiska biblioteksbestånd som en kommun av Vaxholms storlek behöver. Idag klaras 
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detta delvis genom att ha akuella böcker i magasinet men magasinet behövs för t ex mindre populära 
böcker, som kan tänkas bli efterfrågade längre fram och fula böcker som fortfarande är 
utlåningsbara. Dessutom brukar man ha inaktuella böcker med lokal anknytning och ”säsongsböcker” 
där. Det är ett arbetsmiljöproblem med bokuppsättning när hyllorna är fulla överallt och det vore bra 
att kunna skylta i hyllorna vilket är ett klassiskt sätt att tipsa om böcker som nu inte ryms. 

Biblioteket har sedan några år flera evenemang än tidigare, en utveckling som ses även på andra 
bibliotek. Evenemangen ställer krav på lokalen, att det finns plats och teknisk utrustning. Önskvärt 
vore att ha ett utrymme för att ha aktiviteter/program även när övriga biblioteket är stängt. 
Klassbesök håller till på barnavdelningen där det egentligen inte finns plats, vilket kräver 
ommöbleringar och är svårt att få bra. Klassbesök behöver styras till tider när biblioteket är stängt för 
allmänheten, vilket begränsar flexibiliteten. 

Det behövs ett tyst utrymme där studenter och distansjobbare har möjlighet att sitta.Studierummet 
som finns idag inbjuder inte till långsittningar. Studierummet behövs  som genomgångsrum för att 
komma till magasinet, vilket gör att det inte blir ett tyst enskilt utrymme. 

Idag finns en utlåningsautomat och det vore bra även med en återlämningsautomat, vilket kräver 
utrymme och är svårlöst idag. Automaterna är bra ur arbetsmiljösynpunkt, men också för att många 
besökare vill kunna sköta sig själv, då de är vana att sköta utlån och återlämning själva. De ger 
bibliotekets personal mer tid till att hjälpa besökare, och det blir också mer tid för att hålla efter i 
hyllorna. 

Publika datorer behöver en bättre placering så att det går att jobba i lugn och ro vid dem. Bättre 
fungerande utställningsytor vore önskvärt. Det mest allvarliga är att lokalerna, både de publika och 
de interna, inte är tillgängliga för den som är rörelsehindrad. 

Området mäts med indikatorn "nöjd medborgarindex (NMI) Bibliotek." 

Bredband 

Utbyggnad av bredband till kommunala verksamhetslokaler är utförd på Resarö och Vaxön och pågår 
på Rindö. Kommunen planerar en sjökabel från Vaxön samt förberedelse för fiber till den planerade 
nya skolbyggnaden på Rindö. 

Verksamheten mäts med indikatorn "Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning 
(%)" 

Gata-trafik-mark 

En uppdaterad långsiktig plan för beläggningsåtgärder inom gatubeståndet har tagits fram och 
flertalet större investeringsprojekt planeras. Parkeringen på Lägret är ett prioriterat projekt och 
detaljplan skall beslutas under våren 2019. I planeringen för 2019 finns även en utökning av 
infartsparkeringen vid Engarn med som sker i samband med Trafikverkets ombyggnation av Engarns 
trafikplats 

Ett utökat samarbete med Roslagsvatten gällande planerade åtgärder har påbörjats i syfte att öka 
kostnadseffektiviteten i gatuarbeten. Verksamheten planerar dessuom att starta upp 
samordningsmöten med ledningsägare för att få bättre kunskap om planerade arbeten. 

Ett verksamhetsområde som Roslagsvatten tidigare skött åt kommunen är tillståndsgivning samt 
besiktning av grävarbeten i kommunala områden. I och med att kommunen tagit över 
tillståndsgivningen finns förutsättningar för samverkan och bättre uppföljning säkerställer att gatorna 
återställs enligt kommunens anviningar. För detta har en ny taxa tagits fram och en inspektör 
kommer anlitas. 

Syftet med både den långsiktiga planeringen samt det nya arbetssättet med tillståndsgivning är att 
bibehålla värdet och kvalitén i stadens vägbestånd. 

Fastighet 

Enheten har under 2018 utökat antalet fastighetsförvaltare till tre och avsätter resurser till 
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inventering, planering och struktur. Framtagande av en internhyresmodel fortskrider och förväntas 
ligga till grund för nästkommande års budgetarbete. Verksamheten kommer även fortsätta arbeta 
med inventering och uppdatering av lokalhyresavtalen, dels för att säkerställa att det finns korrekta 
avtal, men också för att lättare få en enklare överblick över nyttjandet av lokaler. Arbetet med att ta 
fram och digitalisera stadens SBA (systematiskt brandskyddsarbete) fortsätter och skall 
implementeras i verksamhetsstödet ReQs. 

Digitalisering 

Artvise är en plattform som staden köpt in för att möjliggöra en digitaliseringsprocess. Tekniska 
enheten har påbörjat arbetet med att nyttja de möjligheter som plattformen erbjuder. De projekt 
som startats upp är följande: 

Kundtjänstsystem - Hjälpmedel för att hantera inkommande synpunkter, beställningar och 
felanmälningar. 

Lokalbokningssystem - Förenklar bokning av kommunens lokaler. 

Digitala blanketter - Ersätter pappersblanketter. 

Digitala parkeringstillstånd - Skall på sikt ersätta fysiska tillstånd. 

Avtalsdatabas - Verktyg för att enkelt sammanställa och följa upp på enhetens avtal. 

Målsättningen med arbetet är att på ett enkelt sätt kunna hantera, följa upp och åtgärda stora delar 
av enhetens arbeten. För medborgaren bör detta resultera i en smidigare kommunikation med 
kommunen gällande inlämnande av synpunkter/bokningar m.m. Från verksamhetens sida finns också 
många fördelar med användandet av digitala stöd. Det minskar mängden administration, gör arbetet 
mindre personbundet samt möjliggör uppföljning på statistik kring ärendetyper, antal oavslutade 
ärenden och så vidare, som kan användas vid planering av verksamheten. 

Livsmiljö 

Gata-trafik 

Verksamheten arbetar löpande med uppföljning och förbättring av stadens snöröjning. Många 
lärdomar från föregående års vinter, som var den första med ny entreprenör på plats, har 
sammanställts och möjliggjort ett bättre planeringsarbete. Samarbetet har kontinuerligt utvecklats 
sedan dess och framförallt har den nya entreprenören haft tid att lära sig stadens gatubestånd bättre 
inför kommande vinter. 

Verksamheten arbetar tillsammans med Stockholms Inköpscentral - SKL Kommentus med att ta fram 
underlag för en ny upphandling inom kommunal belysning. Sammarbetet ger förutsättningar för att 
förbättra och förnya anläggningarna samt utveckla skötseln av stadens belysningspunkter. En 
svårighet i detta arbete är ägandeförhållandet, där staten, staden samt diverse vägföreningar, har 
huvudmannaskap för olika delar. 

Inom parkeringsområdet har ett stort arbete med digitalisering genomförts och detta arbete 
fortsätter under nästkommande år. Verksamheten ser över möjlighet till installation av nya 
betalningsautomater, som bl a efterfrågats av utländska turister som har svårare att använda de 
digitala tjänsterna. 

Verksamheten mäts med indikatorerna "NMI Gator och vägar" samt "NMI Gång och cykelvägar" 
Resultat från SCB undersökningen kommer först i december 2018. Utfall kommer troligen att ligga 
något lägre än BM-värde och målnivå. 

Mark och park 
 
En uppdaterad inventering av träd i stadsnära miljö arbetas fram och ett åtgärdsprogram knutet till 
detta kommer ligga till grund för delar av verksamheten. 

En skogsvårdsplan tas fram och kommer ligga till grund för delar av arbetet. 
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En viltvårdsplan tas fram för tydligare styrning kring viltvård samt ev. jakt på kommunens mark. 

Dessutom tas en handlingsplan för invasiva arter fram. 

Området mäts med indikatorn "NMI Renhållning och sophämtning" Resultat från SCB-
undersökningen kommer först i december 2018. Ufall kommer troligen att ligga i nivå med BM-värde 
och högre än målnivån. 

Fastighet 

Arbetet med analys av energiförbrukning i fastighetsbeståndet skall leda fram till förslag på åtgärder 
under nästkommande år. 

Verksamhetsområdet mäts med indikatorn "Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda lokaler". 

Bibliotek och kultur 

Verksamheterna bidrar till en god livsmiljö genom att ge medborgare och besökare tillgång till kultur, 
både genom att stimulera till aktivt utövande och till att betrakta/konsumera. 

3.2 Driftbudget 

  

Driftbudget (tkr) Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Nämnden för teknik, 
fritid och kultur 

-46 847 -47 509 -48 944 -50 341 

Flera projekt inom enheten förväntas skapa bättre underlag för planering och uppföljning av 
ekonomin. 

Implementeringen av en avtalsdatabas påbörjas efter årsskiftet. Detta innebär att verksamheten på 
ett enklare sätt kan budgetera och följa upp enhetens intäkter. 

I det digitala verksamhetsstödet ReQs skall verksamheten under kommande år bygga upp en 
fastighetsdatabas. Där skall planerat underhåll samt diverse kontroller och besiktningar på ett enkelt 
sätt kunna rapporteras och följas upp. 

Arbetet med underhållsplaner per objekt är även nödvändigt för att kunna implementera en ny 
internhyresmodell. 

Ramen för 2019 ökar med 1,4% (0,66 mkr) och skall täcka generella kostnadsökningar men inget 
utökat verksamhetsansvar. Inom allmänkulturen önskar förvaltningen öka bemanningen något och 
även öka de ekonomiska resurserna något, förslagsvis genom en utökning av ram med 100 000 kr. 
Under 2018 finns en kulturbudget på 730 000 kr. År 2018 kommer det finnas personal under hela 
året. Tidigare år har tjänst varit vakant under del av året, vilket resulterat i ett överskott. 

Verksamheten mäts med nyckeltalet "Resultatavvikelse i procent (%) av budget" 

3.3 Investeringar 

  

Investeringar Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Nämnden för teknik, 
fritid och kultur 

    

Gator- trafik -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Om-och tillbyggnad 
fastigheter 

-9 000 -9 000 -9 000 -9 000 

Hamnar, kajer -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
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Investeringar Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Fritid -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Park och mark -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Energisparåtgärder -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Summa -18 000 -18 000 -18 000 -18 000 

Ramen för investeringar är densamma som tidigare år. 
För att kunna skilja på nya investeringar och löpande reinvesteringar tas en uppdelning fram för 
respektive verksamhetsområde. 

Flera nya och utökade parkeringar är planerade att anläggas de kommande åren. 

Behovet av reinvesteringar i fastighetsbeståndet är fortsatt stort och behovet av 
verksamhetsanpassningar i form av brandlarm kvarstår under 2019. 

3.4 Taxor och avgifter 

Enheten har under året reviderat hela bilagan för taxor och avgifter. 

Inom verksamhetsområdet Parkering har taxorna omvandlats till att gälla per timma för att ha en 
gemensam periodicitet att utgå ifrån. Dessutom har de delats upp per zon med relevanta zon-koder 
för att underlätta förståelsen för var de gäller. Boendeparkeringstillstånden har ändrat 
kostnadsupplägg för att möjliggöra en övergång till digitala tillstånd. 

Inom verksamhetsområdet Hyra av lokaler har en reducerad taxa tagits fram på samma sätt som 
inom idrotts. och fritidsområdet för att möjliggöra en sänkt avgift för unga och äldre. Dessutom har 
vissa lokaler som inte hyrs ut på kort tid tagits bort. 

Utöver detta har även avgifter och viten för verksamhetsområdet Grävning i kommunal mark tagits 
fram efter en jämförelse med omkringliggande kommuner. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  TAXOR OCH AVGIFTER    

  
2018-08-29 

 
 
 
 

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: 
 

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: 
 

20 kr per timme 

1599 2 timmar: 
- Söderhamnen, utanför Waxholms 

hotell 

Året runt: 
 

20 kr per timme 
 

1597 5 dygn: 
- Roddaregatan, östra delen 
- Norrbergsgatan, parkeringsyta 

västra delarna 
 

Året runt: 
 

10 kr per timme de första 12 
timmarna,  

därefter 2 kr per timme 
 

1606 Kväll, helg 
- Kronängsskolans parkeringsområde
 

16 augusti – 14 juni: 
 

Måndag – fredag kl. 18.00 – 
07.00 

Avgiftsfritt 
 

Lördag – söndag 
10 kr per timme 
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1606 Sommarlov, 5 dygn 

- Kronängsskolans parkeringsområde
 

15 juni – 15 augusti: 
 

10 kr per timme de första 12 
timmarna,  

därefter 2 kr per timme 
 

1598 30 dygn: 
- Floravägen, parkeringsyta 

1 juni – 31 augusti: 
 

40 kr per dygn de första 10 
dygnen, 

därefter avgiftsfritt 
 
 
Boendeparkeringstillstånd 1 
Inklusive moms 
 
För boende på centrala Vaxön och på öar utan fast förbindelse 
 
Tillståndet kan sökas av folkbokförda inom ett område på Vaxön öster om Lägerga-
tan, Pilgatan och Drottninggatan samt öar utan fast förbindelse. 
Tillståndet ger möjlighet att parkera gratis upp till 72 timmar på 4 timmarsparke-
ringar eller längre. 
Tillstånd tilldelas maximalt ett styck per hushåll.  
 

Helår 1400 kr 
1 maj – 31 augusti   300 kr per månad 
1 september – 30 april   100 kr per månad 

 
Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa. 
Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 400 kr, återstående 
tid på förlorat tillstånd tillgodoräknas. 
 
 
Boendeparkeringstillstånd 2 
Inklusive moms 
 
För boende i Vaxholms stad 
 
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 förlorat tillstånd tillgodoräknas. 
 
 
Nyttoparkeringstillstånd 
Inklusive moms 
 
Företag som utövar verksamhet inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, 
Pilgatan och Drottninggatan kan ansöka om nyttoparkeringstillstånd. Serviceutrus-
tade fordon, fordon nödvändiga för transport, förvaring av tyngre verktyg eller for-
don som används av personal för sjuk- eller socialvårdande verksamhet är berätti-
gad att ansöka. 
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Samtliga tillstånd skall bekostas enligt gällande taxa. Även inom den kommunala 
förvaltningen skall taxan erläggas. 
 
Tillståndet ger möjlighet att parkera gratis upp till 72 timmar på 4 timmarsparke-
ringar eller längre. Dessutom medger tillståndet gratis parkering på2 timmarspar-
kering, dock inte längre än två timmar. 
 

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 förlorat tillstånd tillgodoräknas. 
 
 
Felparkering 
Exklusive moms 
 

Felparkering, grov förseelse 700 kr 
Felparkering 500 kr 

 
 
Tillfälligt parkeringstillstånd 
  

Tillfälligt Parkeringstillstånd 100 kr per dygn 
 
Tillfälligt parkeringstillstånd utfärdas då behov av sammanhängande parkering i an-
slutning till tillfällig verksamhet föreligger och parkering inte kan ske enligt gällande 
lokala trafikföreskrifter. Inklusive moms. 
 
4.2 Hyra av lokaler  
Exklusive moms 
 
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 godkänd ideell 
förening i Vaxholms stad eller kommunala enheter och pensionärsföreningar. 
 
För övriga ideella verksamheter i Vaxholms stad fattar nämnden särskilt beslut om 
Taxa 2 ska vara gällande. 
 

Rådhuset 
 

Taxa 1
Timpris 

CG Pettersson‐rummet
(f.d. Nämndrummet), 15 personer 

150 kr

Sessionssal, 80 personer  350 kr

I hyran ingår: 

 Projektor 

 Wi‐Fi 
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Matsalen i Kronängsskolan 
300 personer 

Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Vardag (17.00 – 21.30) samt helger 400 kr 240 kr 
Lokalvärd vardagar 17.00 – 21.30 310 kr 310 kr 
Lokalvärd helg, lördagar och söndagar 510 kr 510 kr 
Städavgift, engångskostnad 400 kr 400kr 

 
 
 

Aulan i Kronängsskolan 
330 sittplatser 

Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Vardag (17.00 – 21.30) samt helger 1 100 kr 500 kr 
Lokalvärd vardagar 17.00 – 21.30 310 kr 310 kr 
Lokalvärd helg, lördagar och söndagar 510 kr 510 kr 
Städavgift, obligatorisk engångskost-
nad 

800 kr  
engångskostnad 

800 kr  
engångskostnad 

 
 Lokalvärd är obligatorisk och finns på plats och hjälper till med ljus, ljud och 

bild 
‐ Tillgång till 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 enligt gällande KPI 
 

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

Taxa 

Grund plats 1 300 kr 
Normal plats 1 850 kr 
Fullgod plats 2 700 kr 
Fasta abonnenter, s.k. företagsplatser  3 600 kr 

 
 

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

3 100 kr per månad 
3 900 kr per månad 

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

6 200 kr per månad 

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

50 kr per tillägg 

Varje natt ett fartyg ligger i hamn 275 kr per natt 
Tillfälliga tillägg för fartyg under 20 meter. 475 kr per natt eller 

dag 
950 kr per dygn 

Tillfälliga tillägg för fartyg över 20 meter. 950 kr per natt eller 
dag 

1 650 kr per dygn 
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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 ob-
jekt upprättat, avtal. 
 
 
4.4 Upplåtelse av allmän platsmark  
Exklusive moms 

Taxa 1 

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar 

Taxa 2 

Barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år samt verksamhet för medlemmar 
över 20 år som bedrivs av godkänd ideell förening i Vaxholms stad, eller kommu-
nala enheter och pensionärsföreningar. 
 

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 1 100 kr 
Per m2 och månad    185 kr 

 
 
Uteserveringar 
 
Friluftsserveringar, gångbaneserveringar, restaurangverandor och liknande som av-
ser utökning av redan befintlig verksamhet. 
 

Disponerad yta Taxa 
Per m2 och månad 185 kr 

 
 
Skyltvaror utanför butik 
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Disponerad yta Taxa 
Per löpmeter och månad 100 kr 

 
Taxan avser maximalt en meters bredd ut från butik om befintlig trottoar så tillåter. 
 
Upplag, byggnadsställningar, containrar, redskapsbodar, skylift, proviso-
riska byggnader med mera 
 

Disponerad yta Taxa 
Per upplåtelse 1 100 kr 
Tillkommande avgift per m2 och månad allmän central* 
mark 

220 kr  

Tillkommande avgift per m2 och månad övrig allmän plats 185 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 organisat-
ioner/föreningar.  

Taxa 2 

Barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för medlemmar 
över 20 år vilka bedrivs av godkänd ideell förening i Vaxholms stad eller kommu-
nala enheter och pensionärsföreningar. 

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 310 kr 120 kr 4 000 kr 
Bollhallen, Campus 310 kr 120 kr 4 000 kr 
Vaxö gymnastiksal 190 kr 80 kr 2 700 kr 
Resarö gymnastiksal 190 kr 80 kr 2 700 kr 
Rindö sporthall 210 kr 100 kr 3 100 kr 
Rindö spegelsal 190 kr 80 kr 2700 kr 

 
Övriga bokningsbara lokaler i Campus 
 

Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Spegelsalen 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 
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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 an-
skaffningspris. 
 
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
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< 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 de-
legeringsordning 

Arrenden och andra nyttjanderätter Efter förhandling 
och beslut i nämnd 
i enlighet med de-
legeringsordning 

 
 
4.8 Vid grävning i kommunal mark (om inte annat avtalats) 
 
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 
  
Ansökan om TA-plan 400 kr 
Kommunen tar fram TA-plan 2 500 kr 

 
Vite schakt 
   
Olovlig schakt 6 000 kr / vecka 

 
Vite TA-plan 
 
TA-planen skall godkännas av kommunen 
 
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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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden 
2018-09-26 

Änr SBN/2018.57    
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 84 Yttrande till Mål- och budget 2019-2021 samt förslag till taxa för 
2019 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Stadsbyggnadsnämnden antar nämndens egna nyckeltal för 2019. 

Förslag till yttrande över Mål och budget 2019-2021 inklusive förslag till taxor och avgifter 2019 
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 över förslag till yttrande till Mål och budget 2019-2021. Nämndens mätbara mål 
som ej redovisas till kommunfullmäktige redovisas.  

Förslag till Stadsbyggnadsnämndens taxa vilken bygger på SKL:s nya taxekonstruktion presenteras. 
Genomgripande förändringar i överblickbarhet och avgiftsuttag görs i den nya taxan. Taxan baseras på 
en handläggningskostnad mer timme multiplicerat med ett genomsnitt av handläggningstiden för 
respektive åtgärdstyp. Både tidsåtgången samt timkostnaden kan under vissa omständigheter förändras 
under året varför förvaltningen föreslår att Stadsbyggnadsnämnden av kommunfullmäktige får 
delegation för att kunna förändra summorna i taxan. Vad taxan ska omfatta beslutas fortsatt av 
kommunfullmäktige.   

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2018-09-05 
Förslag till yttrande till Mål och budget 2019-2021 
Förslag till taxa för Stadsbyggnadsnämnden 2019 
Stadsbyggnadsnämndens egna nyckeltal 2019 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för arkivering 

Kommunstyrelsen 
Koray Kahruman, klk 

För kännedom: Susanne Edén, sbf 
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Tjänsteutlåtande 
2018-09-05 

Änr SBN/2018.57   
1 av 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post: 185 83 Vaxholm 

Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 

Fax: 08-541 708 57 

E-post: kansliet@vaxholm.se 

Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000-2908 

Bankgiro: 5302-9435 

 

 

Yttrande till Mål- och budget 2019-2021 samt förslag till taxa för 2019 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnadsnämnden antar nämndens egna nyckeltal för 2019. 

Förslag till yttrande över Mål och budget 2019-2021 inklusive förslag till taxor och avgifter 2019 
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 över förslag till yttrande till Mål och budget 2019-2021. Nämndens mätbara mål 
som ej redovisas till kommunfullmäktige redovisas.  

Förslag till Stadsbyggnadsnämndens taxa vilken bygger på SKL:s nya taxekonstruktion presenteras. 
Genomgripande förändringar i överblickbarhet och avgiftsuttag görs i den nya taxan. Taxan baseras på 
en handläggningskostnad mer timme multiplicerat med ett genomsnitt av handläggningstiden för 
respektive åtgärdstyp. Både tidsåtgången samt timkostnaden kan under vissa omständigheter förändras 
under året varför förvaltningen föreslår att Stadsbyggnadsnämnden av kommunfullmäktige får 
delegation för att kunna förändra summorna i taxan. Vad taxan ska omfatta beslutas fortsatt av 
kommunfullmäktige.   

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande 2018-09-05 
Förslag till yttrande till Mål och budget 2019-2021 
Förslag till taxa för Stadsbyggnadsnämnden 2019 
Stadsbyggnadsnämndens egna nyckeltal 2019 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Bygglov- och GIS-enheten för arkivering 

Kommunstyrelsen 
Koray Kahruman, klk 

Bygglov- och GIS-enheten 
Morgan Randall Svahn 
Bygglov- och GIS-chef 
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Tjänsteutlåtande 
2018-09-05 

Änr SBN/2018.57   
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För kännedom: Susanne Edén, sbf 
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1 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. 
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2 Mål och indikatorer 

2.1 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 2017 
Utfall 2018 

T2 
Målnivå 

2019 
BM-värde 

2017 

Invånare och företagare är nöjda 
med bemötandet. 

Nöjd Kund-Index (NKI), 
Bygglov 

62 55 60 60 

Nöjda kunder i GIS-
enkät, skala 1-5 

 3,59 3,75  

Handläggningstiderna är rimliga Handläggningstid i 
veckor, ärende komplett 
till beslut 

2,1 3,2 5 3,6 

Handläggningstid i 
veckor, ansökan 
inkommen till 
expedierad 

13,2 16,9 12  

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 
Handläggning ansökan till expedierad - Bygglovsalliansens årsrapport, medel i veckor av alla rapporterade kommuner 
 
BM-värdet för handläggstiden från ansökan till expedierad ansökan saknades för 2017 men var vid T1 2018 12,3. 

Målnivån för indikatorn gällande NKI föreslås höjas från 55 till 60. 

2.2 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 2017 
Utfall 2018 

T2 
Målnivå 

2019 
BM-värde 

2017 

Förvaltningen har ett ökat digitalt 
arbetssätt 

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

 0 50  

Indikatorn saknar BM-värde 

Indikatorn som mätte hur stor andel av slutbesked som skickades digitalt har tagits bort inför 2019 
då det under året införda dokument- och ärendehanteringssystemet gjort att slutbeskeden numera 
alltid skickas digitalt om en e-postadress finns. 

2.3 Ekonomi 

Beskrivning 

Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 
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Nämndens mål Indikator Utfall 2017 
Utfall 2018 

T2 
Målnivå 

2019 
BM-värde 

2017 

Ekonomin är långsiktigt hållbar. Resultatavvikelse i 
procent (%) av budgeten 

24% -9% 0% 0% 

Självkostnadstäckningsg
raden 

52% 63% 75%  

BM-värde för självkostnadstäckningsgraden saknades för 2017 men var vid T1 2018 77 %. Värdet är genomsnittet för 
självkostnadstäckningsgraden för bygglovsverksamheterna i Danderyd, Lidingö och Upplands Väsby kommuner. 

Självkostnadstäckningsgraden mäts endast på bygglovsverksamheten. 
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3 Yttrande 

3.1 Verksamhet 

Kvalitet 

Kundnöjdheten gällande bygglov mäts i Stockholm Business Alliance serviceundersökning. Resultatet 
redovisas som nöjd kund-index (NKI). BM-värdet är en sammanräkning av alla deltagande 
kommuner. Årets resultat har redan redovisats och BM-värdet ligger på 60, målnivån på 55 och 
utfallet på 55. Utfallet är därmed godkänt. För 2019 föreslås målnivån höjas till 60. 

Den GIS-enkät som skickas ut en tid efter en beställning av en kartprodukt levererats, eller mättjänst 
har utförts, besvaras av relativt få. Enkäten skickas ut tre gånger om året. Till andra tertialrapporten 
hade endast 27 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens på cirka 20%. För att skapa ett bättre 
underlag kommer utskicket av enkäten effektiviseras och istället göras i anslutning till att arbetet är 
klart eller produkten levererad. I enkäten bedöms leveranstid, bemötande, kvalitetsresultat samt 
övergripande intryck. Resultatet vid tertial 2 når nästan godkänt. För delfrågorna bemötande och 
kvalitetsresultat uppnås över godkänt resultat medan leveranstiden inte når godkänt resultat. Av 
fritextsvar går att utläsa att beställaren ofta har en bild av att kartprodukten ligger färdig och kan 
skickas med en knapptryckning. Leveranstiden upplevs därför som onödigt lång. Kartproduktion är 
mer tidskrävande än så och därför behöver den information som ges innan och efter beställning 
återspegla detta. 

Under 2018 har fokus för kart-, mät- och GIS-verksamheten legat i att utveckla rutiner samt 
samordning av GIS-tjänster inom staden. Under 2019 kommer ett arbete med att styra över 
beställningar till e-tjänster, istället för via analoga blanketter, prioriteras. Jämte detta sker ett 
standardiseringsarbete av produkternas utseende för att ge samma information oavsett hos vilken 
kommun en produkt beställs. Detta arbete sker inom det kommunövergripande nätverket Geodata 
Norrort. 

Handläggningstiden i lov- och anmälansärenden mäts genom två indikatorer. Dels 
handläggningstiden från det att ansökan kommer in till dess att ett beslut expedieras och dels tiden 
från det att ansökan anses komplett (handlingarna från sökanden bedöms tillräckliga för att kunna 
fatta ett beslut) till dess att beslut fattas i ärendet. Resultatet för handläggningstiden gällande 
kompletta handlingar till beslut har under flera år legat långt under målnivån men ofta på bekostnad 
av verksamhet som inte haft lagstadgade tidskrav. Delårsresultatet i augusti visar fortsatt att 
handläggningstiden ligger under målnivån men högre än tidigare år. En del av förklaringen till detta 
finns i införandet av ett nytt ärendehanteringssystem under februari och mars. Under ett antal 
veckor kunde ärenden inte registreras, beslut kunde inte fattas och tid togs från handläggning till att 
lära sig det nya systemet. Det senare har även inverkat på handläggningstiden från registrerad 
ansökan till expedierat beslut. 

Av indikatorerna framgår att Stadsbyggnadsnämnden uppnått ett godkänt resultat för den 
handläggningstid som förvaltningen i större grad kan påverka. Resultatet är sämre för den 
övergripande handläggningen som även inbegriper tiden som ansvaret för ett ärende ligger hos den 
sökande att komplettera. För att korta den totala handläggningstiden från 16.9 veckor bedöms 
digitalisering vara en viktig del av lösningen. Under hösten 2018 förväntas e-tjänster för 
Stadsbyggnadsnämndens verksamheter finnas och med dessa följer en ökad möjlighet för sökanden 
att förstå en komplex process. Bland annat kommer e-tjänsterna vägleda sökanden i vilka handlingar 
som krävs för att ansökan ska vara komplett. På så sätt kan tiden för att invänta kompletterande 
handlingar minskas. 

2019-01-01 börjar en ny paragraf att gälla i plan- och bygglagen (PBL). Bestämmelsen säger att i de 
fall ett ärende inte avgörs inom de av PBL uppsatta tidsgränserna ska en avgiftsreduktion med 1/5 av 
avgiften ske för varje påbörjad vecka som handläggningen överskrids. För lovärenden gäller idag 10 
veckors handläggningstid från det att handlingar är kompletta och för anmälansärenden 4 veckor. 
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Under vissa förutsättningar går handläggningen förlänga med 10 respektive 4 veckor. Efter denna tid 
ska avgiften reduceras och efter fem veckor tas ingen avgift ut. Tiden för att göra en första 
granskning samt förelägga en sökande om att komplettera sin ansökan kommer att regleras. 
Konsekvenser av denna lagstiftning kan bland annat bli svårigheter att upprätthålla nuvarande 
servicegrad, det vill säga att större fokus måste läggas på handläggning istället för rådgivning och 
service. Det krävs även att processer och rutiner skapas för att ta hand om ärenden som drar ut på 
tiden. Långsiktigt betyder det att förvaltningen i större utsträckning måste avvisa, avskriva eller avslå 
ärenden som med mer tid för rådgivning i pågående ärende hade kunnat leda till ett positivt beslut 
för den sökande. För att bibehålla servicegrad krävs förändringar i arbetssätt och resursanvändning 
för att kunna hantera denna förändring. Vidare konsekvenser beskrivs under Driftsbudget. 

Livsmiljö 

Under 2018 har stadsbyggnadsnämnden haft som mål att ha ett ökat digitalt arbetssätt. För detta 
mättes bland annat att minst 30% av alla slutbesked skulle skickas digitalt. I och med införandet av 
ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem har möjligheterna till digitala arbetssätt 
mångdubblats och redan vid delårsbokslutet för tertial 1 var målnivån för indikatorn gällande 
slutbesked överskriden med 8 procentenheter. Sedan dess har i stort sett alla slutbesked skickats 
digitalt varför indikatorn inte bedöms som relevant för 2019. 

Indikatorn för beställning av kart- och mätprodukter via webbformulär är fortsatt 0 % vid 
delårsbokslutet för tertial 2. Stadens externa e-tjänster är ännu inte publicerade vilket gör att 
indikatorn inte kan påverkas. Till oktober 2018 tros e-tjänsterna finnas tillgängliga på stadens 
webbsida. 

Under den kommande tiden är digitalisering av verksamheten prioriterad. Ett flertal steg har redan 
tagits och under kvarvarande månader av 2018 förväntas, förutom att e-tjänster införs, frågan om 
hur analoga handlingar ska bli digitala hanteras i nämnden. Vidare krävs uppdatering av hårdvara, 
såsom nya anpassade datorskärmar, för att fullt ut dra nytta av de digitala möjligheterna. Under 
2019 förväntas sedan processutveckling och implementering av nya rutiner vara i fokus. Målet är att 
under 2019 kunna ha en digital handläggningsprocess fram till det att arkivering av ärenden sker. En 
digital slutarkivering kräver ett e-arkiv vilket är en fråga som omfattar hela kommunförvaltningen. 

En digital utveckling är tidskrävande och tar resurser i anspråk medan processen pågår. Bland annat 
har ledningsfunktioner inom enheten i stort avsatts för utvecklingsarbete vilket har en direkt 
påverkan på möjlighet till handläggningstid men även övrig operativ ledning. 

3.2 Driftbudget 

  

Driftbudget (tkr) Budget 2018 Prognos 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Nettokostnad 
totalt 

-5 048 -5 048 -5 557 -5 648 -5 745 

Vid delårsbokslutet för tertial 2 redovisas ett underskott som härrör till högre lönekostnader, lägre 
avgiftsintäkter samt högre kostnader för utveckling av program. För helåret 2018 prognostiseras 
dock ett ekonomiskt resultat enligt budget. 

Då inte heller självkostnadstäckningsgraden för bygglovsverksamheten når budgeterat mål är 
resultatet för målområdet ekonomi inte godkänt. 

Ledning av verksamheten idag och framöver fokuseras till digitalisering samt övrig 
verksamhetsutveckling. Till viss del saknas därför stöd i form av utredning- och policyarbete för lov- 
och anmälanshandläggning. Genom delvis ökad ramtilldelning och en ny taxa kan en tjänst med 
sådant innehåll tillskapas. 

De ekonomiska konsekvenserna av den under Kvalitet nämnda förändringen av plan- och bygglagen 
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kan bli kännbara. En vakant tjänst eller annan förändring av årsarbetare kan göra att 
handläggningstider drar ut på tiden. Resurser måste då prioriteras om till handläggning men trots det 
kan påverkan ändå bli ekonomisk. Ett minskat intäktsflöde ger minskade resurser till förvaltningens 
arbete vilket ger en negativ spiral. Den föreslagna resursförstärkningen i ramen skulle ge möjligheter 
för en tillkommande tjänst  att fokusera och överblicka arbetsflödet i handläggningen med fokus på 
att undvika negativa konsekvenser men med bibehållen servicenivå. 

  

3.3 Investeringar 

  

Investeringar (tkr) Budget 2018 Prognos 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Ärendehanteringssystem -300 -337    

Digital utveckling -100 -63    

Bil    -350  

Löpande investering   -100 -100 -100 

Summa -400 -400 -100 -450 -100 

Stora investeringar gällande bygglov- och GIS-enhetens digitaliseringsarbete har genomförts under 
2018. Projektet för att införa ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem avslutades i samband 
med bokslutet för tertial 2 och för återstoden av 2018 investeras i de ytterligare stöd som behövs för 
att arbeta digitalt. Investeringsmedel för 2019 föreslås till 100 tkr för kostnader som kan uppkomma 
för att justera arbetsmetoder samt mjuk- eller hårdvara för enhetens arbete. 

3.4 Taxor och avgifter 

Taxan är stadsbyggnadsnämndens medel för att ta betalt för handläggningen av exempelvis bygglov 
och vissa andra ärenden enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. Att upprätta och besluta om 
taxan är kommunens ansvar. Som stöd i arbetet har SKL tagit fram underlag för konstruktion för taxa 
enligt plan- och bygglagen. Redan 2011 tog SKL fram ett förslag till konstruktion av taxa och 2014 
togs ytterligare ett förslag fram. Den senare har sedan uppdaterats årligen. 

Den taxa som Vaxholms stad har använt är från tiden innan SKL:s första förslag togs fram och när 
lagförändringar skett som gjort att taxan måste göras om har den gamla taxemodellen uppdaterats. 
Inför 2018 års taxa påbörjades arbetet med att se över taxan med syfte att förenkla för medborgare 
och sökanden att förstå taxan men också för att komma tillrätta med måluppfyllelsen gällande 
självkostnadstäckningsgraden. Den omarbetade taxan blev i delar lättare att förstå och 
måluppfyllelsen för självkostnadstäckningsgraden förbättrades. Taxan var dock fortsatt konstruerad 
efter den äldre modellen och en ytterligare omarbetad taxa skulle tas fram till 2019. 

Föreslagen taxa utgår från SKL:s senaste förslag till taxekonstruktion och är uppbyggd genom att 
bygglov- och GIS-enhetens kostnader för handläggning av lov, anmälan och dispenser har räknats 
samman till en timkostnad per handläggare. Medeltid för varje moment som ingår i handläggningen 
av en ärendetyp har sedan räknats samman i timmar. Varje handläggningstyp har genom att 
multiplicera medelhandläggningstid med timkostnad getts ett fast pris i kronor. Sökanden kan därför 
direkt se i taxan vad kostnaden för respektive åtgärd blir. Dessutom uppfyller den nya taxan på ett 
bättre sätt bestämmelserna som finns i plan- och bygglagens 12 kap. 10 § om att en avgift inte får 
överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggnings som 
avgiften avser. 

I och med övergången till att räkna ut taxorna baserat på faktiskt handläggningstid har flera avgifter 
höjts från 2018 års taxa medan några har sänkts, detta som ett resultat av att den reella 
handläggningskostnaden nu återspeglas. För kart- och mätbeställningar sker endast mindre 

385



Stadsbyggnadsnämnden, Yttrande till mål och budget 2019 9(9) 

förändringar då den taxan sedan 2018 baserats på ett liknande sätt. 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 ärenden enligt plan- och bygglagen. 

Med SKL:s förslag lämnas i taxan en möjlighet till mindre justeringar, endast gällande summan i 
taxorna, till nämnden själv att besluta om. Detta under förutsättning att kommunfullmäktige fattar 
ett beslut att så ska kunna ske. När en ny taxa tas i bruk kan det vara en bra väg att lättare kunna 
göra eventuella justeringar som bedöms nödvändiga. 

Planavgiften lämnas konstruktionsmässigt oförändrad för att utredas vidare under 2019. 
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Bestämmelser Stadsbyggnadsnämndens taxa 2019 

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. Taxan 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 

 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 

 den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. 

Enligt 8 kap. KL utgår enligt 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. 

387



 
KS/ 

 
 
 

 

Allmänna bestämmelser 

Beräkning av avgift 

Avgift enligt tabell 

Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna i bilagan som tillhör taxan.  

Gällande taxa 

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. För ärenden inkomna före 

2019‐01‐01 används Stadsbyggnadsnämndens taxa för 2018. 

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 OF och då beräknat på den högsta av 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 enligt 9 kap. 30 § 2 st. PBL (ändring i strid mot 

plan) eller vid tillfälligt lov enligt 9 kap. 33 § PBL i strid mot plan. Planavgiften kan dock uttas om 

det lämnade bygglovet medges med liten avvikelse från planen. 

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 i bilaga tillhörande taxan. 
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Areabestämning 

I de fall där beräkning av bruttoarea (BTA), byggnadsarea (BYA) och öppenarea (OPA) förekommer, 

används mätregler enligt Svensk Standard SS 21054:2009. 

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. 

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/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. 

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 beslutas av kommunfullmäktige. 

Betalning av avgift  

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne tillställts 

byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits.  

Avgift får även tas ut i förskott. 

Icke utnyttjade bygglov 
På sökandens begäran sker avräkning av preliminärt debiterade avgifter för åtgärder efter beslut 

om bygglov vilka byggnadsnämnden inte har vidtagit. I de fall bygglovet inte har utnyttjats sker 

återbetalning tidigast när bygglovet har upphört att gälla. 

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras. 
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Taxans ikraftträdande 

Denna taxa träder i kraft 2019‐01‐01. 

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 
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B

B 1

Avgift
B 1.1 Planenligt 35 100 kr

B 1.2 Liten avvikelse 41 600 kr

B 1.3 Inom givet förhandsbesked 22 425 kr

B 1.4 Utanför planlagt område 45 500 kr

B 1.5 Planenligt 27 625 kr

B 1.6 Liten avvikelse 34 125 kr

B 1.7 Inom givet förhandsbesked 20 475 kr

B 1.8 Utanför planlagt område 36 725 kr

B 1.9 Planenligt 17 225 kr

B 1.10 Liten avvikelse 21 450 kr

B 1.11 Utanför planlagt område 19 825 kr

B 1.12 Planenligt 10 400 kr

B 1.13 Liten avvikelse 14 625 kr

B 1.14 Utanför planlagt område 13 000 kr

B 1.15 Planenligt 18 850 kr

B 1.16 Liten avvikelse 23 075 kr

B 1.17 Utanför planlagt område 21 450 kr

B 1.18 Planenligt 12 025 kr

B 1.19 Liten avvikelse 16 250 kr

B 1.20 Utanför planlagt område 14 625 kr

B 1.21 0 ‐ ≤15 kvm 65 % av avgiften för >20 kvm 

B 1.22 >15 ‐ ≤20 kvm 85 % av avgiften för >20 kvm

B 1.23 Planenligt 5 525 kr

B 1.24 Liten avvikelse 7 800 kr

B 1.25 Per styck utöver första åtgärden 975 kr

B 1.26 Inom riksintresse eller enligt 8 kap. 13 § PBL 

(värdefull byggnad/område)

Tillägg per ansökan 3 250 kr

B 1.27 Timdebitering

B 1.28 50 % av hela avgiften

B 1.29 25 % av avgiften för respektive 

åtgärd

* gäller endast B 1.1 ‐ B 1.22

Taxetabeller för lov, anmälan mm

Bygglov och teknisk kontroll för en‐ och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Ärendetyp
Nybyggnad av ett en‐ eller tvåbostadshus eller 

fritidshus, >120 kvm BTA och OPA

Nybyggnad av ett en‐ eller tvåbostadshus eller 

fritidshus, ≤120 kvm BTA och OPA 

Nybyggnad av komplementbyggnad, >20 kvm BTA 

och OPA, utan tekniskt samråd

Tillbyggnad >20 kvm BTA och OPA, med tekniskt 

samråd

Nybyggnad av komplementbyggnad, >20 kvm BTA 

och OPA, med tekniskt samråd

Tillbyggnad >20 kvm BTA och OPA, utan tekniskt 

samråd

Nybyggnad av komplementbyggnad samt tillbyggnad 

≤20 kvm BTA och OPA

Utvändig ändring, per åtgärd/styck

All övrig ändring till eller från enbostads‐, tvåbostads‐ eller fritidshus

Per styck för nybyggnad av fler likartade en‐ eller tvåbostadshus utöver det första, i en och 

samma ansökan (gruppbebyggelse). Innefattar även radhus utöver första bostadsenheten i 

samma radhuslänga. För första bsotadsenheten tas avgift enligt B 1.1 ‐ B 1.8 ut. 

Avgift för övriga lovpliktiga åtgärder i samma ansökan utöver den första (dyraste) åtgärden, 

per styck *
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B 2

Avgift
B 2.1 Planenligt 19 500 kr

B 2.2 Liten avvikelse 23 725 kr

B 2.3 Utanför planlagt område 25 025 kr

B 2.4 Planenligt 13 325 kr

B 2.5 Liten avvikelse 17 550 kr

B 2.6 Utanför planlagt område 18 850 kr

B 2.7 Planenligt 22 100 kr

B 2.8 Liten avvikelse 25 025 kr

B 2.9 Utanför planlagt område 27 625 kr

B 2.10 Planenligt 28 600 kr

B 2.11 Liten avvikelse 35 750 kr

B 2.12 Utanför planlagt område 38 350 kr

B 2.13 Planenligt 20 150 kr

B 2.14 Liten avvikelse 27 300 kr

B 2.15 Utanför planlagt område 29 900 kr

B 2.16 Planenligt 37 700 kr

B 2.17 Liten avvikelse 40 950 kr

B 2.18 Utanför planlagt område 48 750 kr

B 2.19 Planenligt 46 475 kr

B 2.20 Liten avvikelse 56 225 kr

B 2.21 Utanför planlagt område 60 125 kr

B 2.22 Planenligt 63 375 kr

B 2.23 Liten avvikelse 71 500 kr

B 2.24 Utanför planlagt område 76 700 kr

B 2.25 Planenligt 79 950 kr

B 2.26 Liten avvikelse 85 475 kr

B 2.27 Utanför planlagt område 86 775 kr

B 2.28 Planenligt 93 925 kr

B 2.29 Liten avvikelse 101 075 kr

B 2.30 Utanför planlagt område 103 675 kr

B 2.31 Planenligt 10 725 kr

B 2.32 Liten avvikelse 14 950 kr

B 2.33 Liten avvikelse 1 300 kr

B 2.34 Inom riksintresse eller enligt 8 kap. 13 § PBL 

(värdefull byggnad/område)

Tillägg per ansökan 5 850 kr

B 2.35 Till bostäder 80 % av avgift för nybyggnad

B 2.36 Till annat än bostäder 70 % av avgift för nybyggnad

B 2.37 Timdebitering

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)

Utvändig ändring, en åtärd

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en‐ eller tvåbostadshus, fritidshus eller 

komplementbyggnader, per byggnad

Ärendetyp

Nybyggnad  101‐250 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad och tillbyggnad ≤50 kvm (BTA+OPA), 

med tekniskt samråd

Nybyggnad och tillbyggnad ≤50 kvm (BTA+OPA), 

utan tekniskt samråd

Tillbyggnad >50 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad  1001‐5000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad ≤100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt 

samråd

Nybyggnad ≤100  kvm (BTA+OPA), utan tekniskt 

samråd

Nybyggnad  251‐500 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad  501‐1000 kvm (BTA+OPA)

Ändrad använding

All övrig ändring
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B 3

Avgift
B 3.1 5 850 kr

B 3.2 10 725 kr

B 3.3 4 550 kr

B 3.4 1 625 kr

B 3.5 1 625 kr

B 3.6 2 925 kr

B 4

Avgift
B 4.1 Timdebitering

B 4.2 Timdebitering

B 4.3 Timdebitering

B 4.4 Timdebitering

B 4.5 Timdebitering

B 4.6 Timdebitering

B 4.7 TimdebiteringAnordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, 

idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, 

friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som 

inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra 

fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso‐ och miljöfarliga och för varor som kan 

medföra brand eller andra olyckshändelser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio‐ eller telemaster 

eller torn

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är 

högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än 

kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med 

en diameter som är större än tre meter

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

Ärendetyp

Ärendetyp

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

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

Väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning, per styck  

Tillägg för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning inom område 

med riksintresse eller värden enligt 9 kap 13 § PBL, per styck

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i 

ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar, per styck

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest tidskrävande, i 

ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar, per styck

Sätta upp eller flytta en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan, per styck

Sätta upp eller flytta en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan, per styck
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B 5

Avgift
B 5.1 Planenligt 7 800 kr

B 5.2 Liten avvikelse 12 025 kr

B 5.3 Utanför planlagt område 13 325 kr

B 5.4 Planenligt 8 125 kr

B 5.5 Liten avvikelse 12 350 kr

B 5.6 Utanför planlagt område 13 650 kr

B 5.7 Planenligt 8 125 kr

B 5.8 Liten avvikelse 12 350 kr

B 5.9 Utanför planlagt område 13 650 kr

B 6

Avgift
B 6.1 75 % av avgift

B 7

Avgift
B 7.1 2 275 kr

B 7.2 975 kr

B 7.3 100% avgift enligt 

handläggningsmoment för 

ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 

väsentlig ändring av transformatorstation

Övriga avgifter i samband med prövning av lov eller anmälan

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

upp till två handlingar

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 

parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)

Ärendetyp

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

från handling 3, per styck

Nytt lovbeslut i redan beslutat ärende

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 

väsentlig ändring av mur eller plank

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 

väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ärendetyp

Förlängning av tidsbegränsat bygglov 
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B 8

Avgift
B 8.1 11 700 kr

B 8.2 4 550 kr

B 8.3 Timdebitering

B 8.4 5 200 kr

B 8.5 5 200 kr

B 8.6 4 225 kr

B 8.7 5 200 kr

B 8.8 4 550 kr

B 8.9 8 450 kr

B 8.10 7 150 kr

B 8.11 Timdebitering

B 8.12 8 775 kr

B 8.13 10 725 kr

B 8.14 6 500 kr

B 8.15 7 800 kr

B 8.16 6 825 kr

B 8.17 9 750 kr

B 8.18 50 % av avgiften för respektive 

åtgärd

B 8.19 7 475 kr

Avgift för övriga anmälanspliktiga åtgärder i samma ansökan utöver den första (dyraste) 

åtgärden, per styck

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 

b d llÄndring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden

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

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation

Anmälningspliktiga åtgärder

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd

Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

Ärendetyp

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

Attefallsreglerna)

Installation eller väsentlig ändring av hiss

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande 

delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk

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

Attefallsreglerna)

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

Attefallsreglerna)

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

Attefallsreglerna)

Tillägg om tekniskt samråd krävs för anmälansärende

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

Attefallsreglerna)

Tillbyggnad av sådan komplementbyggnad eller komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a 

§ PBL (enl s.k. Attefallsreglerna)

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
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B 9

Avgift
B 9.1 4 875 kr

B 9.2 9 100 kr

B 10

Avgift
B 10.1 18 200 kr

B 10.2 10 075 kr

B 11

Avgift
B 11.1 Inom planlagt område  19 175 kr

B 11.2 Utanför planlagt område 26 975 kr

B 12

Avgift
B 12.1 Timdebitering

B 13

Avgift

B 13.1 Timdebitering

B 14

Avgift
B 14.1 3 250 kr

B 14.2 1 625 kr

B 14.3 1 625 kr

B 14.4 1 300 kr

B 15

Avgift
B 15.1 I enlighet med tillämplig tabell

B 15.2 Timdebitering

Marklovpliktig åtgärd, trädfällning

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov

Förhandsbesked

Villkorsbesked

Marklovpliktig åtgärd, övriga

Startbesked, för varje tillkommande efter det första i ärendet

Slutbesked, för varje tillkommande efter interimistiskt slutbesked

Ärendetyp

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

* för ärenden enligt B 2.19 ‐ B 2.30 ingår två arbetsplatsbesök i avgiften

Beslut om att utse ny kontrollansvarig

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

Ärendetyp

Ingripandebesked

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

taxans övriga tabeller

Ingripandebesked

Extra åtgärder i byggskedet

Extra tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd, utöver det första*, samt nödvändiga 

tillsynsbesök, per styck

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

Villkorsbesked

Förhandsbesked

Ärendetyp

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

Ärendetyp

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i 

någon av taxans övriga tabeller

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp
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B 16

Avgift
B 16.1 Timdebitering

B 17

Avgift
B 17.1 Avgift tas ut för nedlagt arbete i 

enlighet med tidsuppskattningen 

för tillämplig ärendetyp

B 18

Avgift
B 18.1 Ingen avgift

B 18.2 Avgift tas ut för nedlagt arbete i 

enlighet med tidsuppskattningen 

för tillämplig ärendetyp

B 19

Avgift
B 19.1 Avgift tas ut för nedlagt arbete i 

enlighet med tidsuppskattningen 

för tillämplig ärendetyp

S

S 20

Avgift

S 20.3 Inom tidigare beslutad tomplats 9 100 kr

S 20.4
Utanför tidigare beslutat tomtplats, även 

brygga

14 300 kr

S 20.5 Avvisning, dispens krävs ej Ingen avgift

S 20.6

Avskrivning, ärende återkallat av 

sökanden efter första kontakt med 

handläggare

Ingen avgift

S 20.7

Återkallad/avvisad ansökan av andra skäl Timdebitering, dock minst 1h och 

max tillämplig avgift för given 

dispens

S 20.8

Tillsynsärenden som leder till åtgärd från 

kommunens sida 

Timdebitering, dock minst 1h

Strandskyddsdispens

Ärendetyp

Taxetabell för strandskyddsdispens

Strandskyddsdispens, prövning

Strandskyddsdispens, övrigt

Ärendetyp

Ärendetyp

Avvisning

Avskrivning, övrigt

Avvisning

Andra tids‐ eller kostnadskrävande åtgärder

Avslag

Avskrivning

Ärendetyp

Ärendetyp

Avskrivning, ärende återkallat av sökanden efter första kontakt med handläggare

Andra tids‐ eller kostnadskrävande åtgärder

Avslag
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K

K 21

Avgift
K 21.1 Primärkarta 2 599 kr

K 21.2 Nybyggnadskarta 9 240 kr

K 21.3 Redovisning av anslutningspunkt 1 155 kr

K 21.4 Primärkarta 289 kr

K 21.5 Nybyggnadskarta 4 043 kr

K 21.6 Redovisning av anslutningspunkt Ingen avgift

K 21.7 Primäkarta 2 021 kr

K 21.8 Nybyggnadskarta 7 508 kr

K 21.9 Redovisning av anslutningspunkt 1 155 kr

K 21.10 Primäkarta 289 kr

K 21.11 Nybyggnadskarta 3 176 kr

K 21.12 Redovisning av anslutningspunkt Ingen avgift

K 21.13 Revidering av karta inom 

giltighetstiden*, utan fältbesök

Timdebitering

K 21.14 Revidering av karta inom 

giltighetstiden*, med fältbesök

4 620 kr

K 21.15 När planinformation inte behövs för K 

21.1 ‐ K 21.6

65% av avgiften

K 21.16 Kostnad per intilligande fastigheter 

utöver den första vid samtidigt 

beställning

75% av avgiften

K 21.17 Enligt offert

För ny‐ och tillbyggnad utanför detaljplanelagt 

område. Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 

5000 första, då fastighetens yta ≥ 5001 kvm

För ny‐ och tillbyggnad utanför detaljplanelagt 

område.. Fastighetens yta 0‐5000 kvm

Ärendetyp

För ny‐ och tillbyggnad inom detaljplanelagt 

område. Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 

5000 första, då fastighetens yta ≥ 5001 kvm

För ny‐ och tillbyggnad inom detaljplanelagt. 

Fastighetens yta 0‐5000 kvm

Primär‐ och nybyggnadskarta

* två år för nybyggnadskarta och fem år för primärkarta

Övriga uppdrag

Övriga avgifter

Taxetabeller för kartframställning samt mät‐ och GIS‐uppdrag
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K 22

Avgift
K 22.1 Grovutstakning 6 930 kr

K 22.2 Finutstakning 8 951 kr

K 22.3 Grovutstakning 9 332 kr

K 22.4 Finutstakning 10 487 kr

K 22.5 578 kr

K 22.6 50 % av avgiften

K 22.7 Startavgift, 1 punkt 3 465 kr

K 22.8 Tillägg per punkt utöver den första 578 kr

K 22.9 1 ‐ 8 punkter 5 486 kr

K 22.10 Tillägg per punkt utöver de åtta första 289 kr

K 22.11 Timdebitering

K 23
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 390 kr

Tillägg per punkt utöver de fyra första vid grov‐ och finutstakning

Tillägg per styck för extra utstakningstillfällen (utan ny utredning och beräkning)

Underlag finutstakning

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

Ny‐ och tillbyggnad 0‐500 kvm (BYA+OPA), 1‐4 

punkter

Ny‐ och tillbyggnad ≥501 kvm (BYA+OPA), 1‐4 

punkter

Utstakning och lägeskontroll (moms med 25 % tillkommer)

Lägeskontroll

Ärendetyp

Gränsutvisning
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P

P 24
PLF

P 24.1 55

P 24.2 20

P 24.3 55

P 24.4 20

P 24.5

2 x avgift för 

lovprövning*

P 24.6 55

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

OF, Objektsfaktor för planavgift
Area (kvm) OF Area (kvm) OF Area (kvm) OF

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

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

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

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

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

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

161 – 200 8 1 201 – 1 500 30

201 – 240 9 1 501 – 1 800 34

241 – 280  10 1 801 ‐ 2 200 39

Tillbyggnad av en‐ och tvåbostadshus, nybyggnad/tillbyggnad av komplementbyggnad till en‐ och tvåbostadshus/ fritidshus upp t.o.m. 50 kvm

Tillbyggnad och nybyggnad av en‐ och tvåbostadshus/fritidshus och komplementbyggnader till dessa över 50 kvm

Åtgärd

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.

Planavgift

Taxetabell för planavgift

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

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

Anläggning

Övriga åtgärder över 50 kvm

Därutöver för 

varje 1000‐

intervall
+5
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-11-29

Änr KS 2018/186.104
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 131 Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Partistöd för perioden 1 januari – 31 december 2019 ska utbetalas till partierna representerade 

i kommunfullmäktige. 
2. Redovisning avseende perioden ska ges in till kommunledningskontoret senast 30 juni 2020.

Ärendebeskrivning
Enligt reglerna för kommunalt partistöd i kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut 
om utbetalning av partistöd. Fullmäktige har beslutat om kompletterande bestämmelser i ett 
reglemente för partistöd 2014-06-23, § 27.

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige har inkommit med redovisning av partistöd för 
perioden 1 januari – 31 december 2017.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-11-14/§ 62
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-10-30

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kristoffer Staaf, klk

Ekonomienheten
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-11-14

Änr KS 2018/186.104
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 62 Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta

1. Partistöd för perioden 1 januari – 31 december 2019 ska utbetalas till partierna representerade 
i kommunfullmäktige. 

2. Redovisning avseende perioden ska ges in till kommunledningskontoret senast 30 juni 2020.

Ärendebeskrivning
Enligt reglerna för kommunalt partistöd i kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut 
om utbetalning av partistöd. Fullmäktige har beslutat om kompletterande bestämmelser i ett 
reglemente för partistöd 2014-06-23, § 27.

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige har inkommit med redovisning av partistöd för 
perioden 1 januari – 31 december 2017.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-10-30

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kristoffer Staaf, klk

Ekonomienheten
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Tjänsteutlåtande
2018-10-30

Änr KS 2018/186.104
1 av 1

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

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef

Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Partistöd för perioden 1 januari – 31 december 2019 ska utbetalas till partierna representerade i 
kommunfullmäktige. 

2. Redovisning avseende perioden ska ges in till kommunledningskontoret senast 30 juni 2020.

Ärendebeskrivning
Enligt reglerna för kommunalt partistöd i kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut 
om utbetalning av partistöd. Fullmäktige har beslutat om kompletterande bestämmelser i ett 
reglemente för partistöd 2014-06-23, § 27.

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige har inkommit med redovisning av partistöd för 
perioden 1 januari – 31 december 2017.

Bakgrund
År 2014 infördes nya regler i kommunallagen för kommunalt partistöd. Förändringarna innebär bland 
annat att partierna årligen ska redovisa att det kommunala partistödet använts för det ändamål som 
föreskrivs i kommunallagen, att stärka deras ställning i den kommunala demokratin, samt att 
redovisningen ska granskas av en person som partierna själva utser. Granskningen ska dokumenteras i 
ett granskningsintyg. Förändringarna innebär också att kommunfullmäktige årligen ska fatta beslut om 
utbetalning av partistödet. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd 
för nästkommande år, § 5 i reglementet för partistöd. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-10-30

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kristoffer Staaf, klk

Ekonomienheten
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