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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-10-25

Änr KS 2018/37.042
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 113 Delårsbokslut per 2018-08-31

Kommunstyrelsens beslut
Tertialbokslut 2 2018 för kommunstyrelsen godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Delårsrapport per 2018-08-31 (T2) med helårsprognos (T2) godkänns.

Ärendebeskrivning
En delårsrapport med helårsprognos har upprättats. 

Prognosen är att Vaxholms stad kommer att bedömas ha god ekonomisk hushållning 2018.

Det ekonomiska resultatet för delåret är 31,4 mnkr vilket överträffar budgeten med 20,5 mnkr. 
Helårsprognosen visar att staden kommer att överträffa budgeten med 4,0 mnkr.  

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-10-10/§ 48
Tjänsteutlåtande, Delårsrapport per 2018-08-31 med helårsprognos (T2), 2018-10-02
Delårsrapport per 2018-08-31 med helårsprognos (T2), 2018-10-02
Tertialbokslut 2 2018 KS, 2018-09-24

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-10-10

Änr KS 2018/37.042
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 48 Delårsbokslut per 2018-08-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Tertialbokslut 2 2018 för kommunstyrelsen godkänns. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta

Delårsrapport per 2018-08-31 (T2) med helårsprognos (T2) godkänns.

Ärendebeskrivning
En delårsrapport med helårsprognos har upprättats. 

Prognosen är att Vaxholms stad kommer att bedömas ha god ekonomisk hushållning 2018.

Det ekonomiska resultatet för delåret är 31,4 mnkr vilket överträffar budgeten med 20,5 mnkr. 
Helårsprognosen visar att staden kommer att överträffa budgeten med 4,0 mnkr.  

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Delårsrapport per 2018-08-31 med helårsprognos (T2), 2018-10-02
Delårsrapport per 2018-08-31 med helårsprognos (T2), 2018-10-02
Tertialbokslut 2 2018 KS, 2018-09-24

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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Tjänsteutlåtande
2018-10-02

Änr KS 2018/37.042
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

Delårsbokslut per 2018-08-31

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Tertialbokslut 2 2018 KS godkänns. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Delårsrapport per 2018-08-31 (T2) med helårsprognos (T2) godkänns.

Ärendebeskrivning
En delårsrapport med helårsprognos har upprättats. 

Prognosen är att Vaxholms stad kommer att bedömas ha god ekonomisk hushållning 2018.

Det ekonomiska resultatet för delåret är 31,4 mnkr vilket överträffar budgeten med 20,5 mnkr. 
Helårsprognosen visar att staden kommer att överträffa budgeten med 4,0 mnkr.  

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Delårsrapport per 2018-08-31 med helårsprognos (T2), 2018-10-02.

Delårsrapport per 2018-08-31 med helårsprognos (T2), 2018-10-02.

Tertialbokslut 2 2018 KS, 2018-09-24

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Koray Kahruman, klk

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef

5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Delårsrapport per 2018-08-31 med 
helårsprognos (T2) 

Vaxholms stad 

 

 
Foto: Vaxholms stad  

  

6



Rapport 
 
 

2 av 61 

Innehåll 

Inledning ...................................................................................... 3 

Så läser du Vaxholms stads tertialbokslut ............................................................................ 3 

Om Vaxholms stad ................................................................................................................ 4 

Styrning och organisation ..................................................................................................... 5 

Förvaltningsberättelse .................................................................. 8 

Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning .................................................................. 9 

Målområde Kvalitet ............................................................................................................ 12 

Målområde Livsmiljö- ett hållbart Vaxholm ....................................................................... 16 

Målområde Ekonomi .......................................................................................................... 20 

Koncernöversikt .................................................................................................................. 26 

Staden som arbetsgivare .................................................................................................... 30 

Stadens förväntade utveckling ........................................................................................... 32 

Händelser efter bokslutsdagen .......................................................................................... 33 

Stadens verksamhet ................................................................... 34 

Kommunstyrelsen ............................................................................................................... 35 

Barn- och utbildningsnämnden .......................................................................................... 37 

Nämnden för teknik, fritid och kultur ................................................................................ 39 

Socialnämnden ................................................................................................................... 41 

Stadsbyggnadsnämnden .................................................................................................... 43 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ................................................................. 45 

Överförmyndarnämnden ................................................................................................... 46 

Räkenskaper ............................................................................... 47 

Resultaträkning................................................................................................................... 48 

Balansräkning ..................................................................................................................... 49 

Kassaflödesanalys ............................................................................................................... 51 

Investeringsredovisning ..................................................................................................... 52 

Noter ................................................................................................................................... 54 

Redovisningsprinciper ........................................................................................................ 59 
 

  

7



Rapport 
 
 

3 av 61 

Inledning 

Så läser du Vaxholms stads tertialbokslut 
 

Del 1-Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen sammanfattar utvecklingen av kommunens verksamhet. Den inleds med en 
sammanfattande bedömning och prognos av måluppfyllelse samt god ekonomisk hushållning. 
Därefter sammanfattas måluppfyllelse, resultat och viktiga händelser inom målområdena kvalitet 
och livsmiljö, följt av resultat inom målområdet ekonomi och en koncernöversikt. I 
förvaltningsberättelsen presenteras också en redovisning av Vaxholms stad som arbetsgivare samt 
en beskrivning av stadens förväntade utveckling inom verksamhet och ekonomi. 

Del 2-Stadens verksamhet 
I denna del redovisas verksamhet som bedrivs i Vaxholms stads nämnder samt kommunstyrelsen. 
Inom varje område beskrivs resultat och utveckling hittills under året samt fortsatt arbete framåt. 

Del 3-Räkenskaper 
I denna del redovisas stadens och koncernens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, 
investeringssammanställning, noter och redovisningsprinciper.  
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Om Vaxholms stad 

Vaxholm är en skärgårdskommun ca 3 mil norr om Stockholm, med 70 öar och ca 11 800 invånare. 
Vaxön är den mest tätbefolkade ön och här finns även stadskärnan. Likt övriga delar av regionen 
växer Vaxholm och år 2035 beräknas kommunen ha ca 16 000 invånare. För att möta framtida 
utmaningar kring infrastruktur och samhällsplanering ingår Vaxholms stad bland annat i samarbetet 
Stockholm Nordost.   

Vaxholms stad är största arbetsgivare i kommunen med över 500 anställda. Kommunhuset ligger på 
Eriksö på Vaxön och rymmer stadens tjänstepersonorganisation.  

I Vaxholm finns ett av Stockholms största naturreservat Bogesundslandet och närheten till 
Östersjön präglar stadens miljöarbete.  

 

 

Foto: Michaela Andersson  
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Styrning och organisation  

Politisk styrning och organisation 
Den styrande majoriteten i Vaxholms stad under mandatperioden 2015-2018 består av Moderata 
samlingspartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet. De har majoritet i kommunfullmäktige 
som är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige väljs av medborgarna vart fjärde 
år och tar beslut i kommunövergripande frågor. Allmänt val hölls september 2018 med en ny 
mandatperiod för åren 2019–2022. Kommunfullmäktige tillträder 15 oktober 2018 enligt nya 
mandatfördelningen.  

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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Vaxholms stads 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 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.  

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. 

 

  

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

Förvaltningsberättelsen sammanfattar utvecklingen av kommunens verksamhet. Den inleds med en 
sammanfattande bedömning och prognos av måluppfyllelse samt god ekonomisk hushållning. 
Därefter sammanfattas resultat och viktiga händelser inom målområdena kvalitet och livsmiljö, följt 
av resultat inom målområdet ekonomi, och en koncernöversikt. I förvaltningsberättelsen 
presenteras också en redovisning av Vaxholms stad som arbetsgivare samt en beskrivning av 
stadens förväntade utveckling inom verksamhet och ekonomi. 

 

 

Foto: JS-gruppen  
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Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Mål och 
riktlinjer som är av 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.  

Så görs 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 nämnderna har strategiska mål inom respektive målområde som 
övergripande beskriver vad verksamheterna ska prioritera och uppnå inom den kommande 
treårsperioden. Varje mål mäts med ett antal indikatorer med ett beslutat målvärde som signalerar 
om staden är på rätt väg mot att uppnå målen. Se också beskrivning om mål- och resultatstyrning 
på sid 6. 

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.  

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.  

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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Exempel på fördelning av indikatorers måluppfyllelse.  

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

Målområde Mål Indikator 

Livsmiljö 

 

Vaxholm är socialt hållbart 

 

100%   

 Nöjd Region-Index (NRI) 

Vaxholm är ekologiskt hållbart 

 
50%   

50%   

 Avlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%) 

 Insamlat matavfall (kg/inv) 

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

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

Vaxholms stad bedömer att kommunen har god ekonomisk hushållning om: 

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

  

50%

25%

25%
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Prognos måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning 2018 
Då resultat för indikatorerna i de flesta fall ännu inte finns för 2018 är graden av måluppfyllelse en 
prognos baserat på tidigare års utfall och/eller indikationer från verksamheten.  

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

Utförlig redovisning av mål och indikatorer finns under avsnitt för respektive målområde. Där 
kommenteras också resultaten samt beskrivs fortsatt arbete. 

 

Kvalitet Livsmiljö Ekonomi 

   

 

  

60%
28%

13%
29%

44%

27%

75%

8%

17%
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Målområde Kvalitet 
Vaxholms stad har höga ambitioner när det gäller kvalitet av tjänsterna och servicen till invånarna. I 
detta avsnitt beskrivs viktiga händelser under året inom området samt exempel på arbete och 
resultat. I avsnittet om kommunens verksamhet finns en mer utförlig redovisning per 
verksamhetsområde. 

Målområdet kvalitet definieras enligt följande:  

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

Måluppfyllelse, resultat och fortsatt arbete 
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål inom området kvalitet. I de fall indikatorerna ännu 
saknar utfall för 2018 bedöms måluppfyllelsen, (grönt, gult eller rött), efter en prognos. 
Cirkeldiagrammet visar den aggregerade måluppfyllelsen för hela området. (Se även sid 10). 

Kvalitet 

 

Mål Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde2 

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

 

75%   

25%  8 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI) 46  55 55 

 Nöjd Inflytande-Index (NII) 31  55 40 

 Nöjd Kund-Index (NKI) 
företagsklimat 

69  70 68 

 Svensk näringslivsranking, 
enkät 

164  140 83 

Vaxholm har en god stadsmiljö (KS) 

 
 

100%   

 Nöjd Region-Index (NRI), 
Bostäder 

51  55 53 

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

 

100%   

 Genomsnittligt meritvärde åk 9 241 256 248 242 

 Behörighet till gymnasieskolan 
åk 9, andel (%) 

94% 98% 93% 87% 

 Kommunranking Öppna 
jämförelser 

44  högst 50  

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

60%
28%

13%
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Mål Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde2 

Barn, elever och föräldrar är nöjda 
med utbildningsverksamheterna 
och kan rekommendera dem till 
andra. (BUN) 

 

50%   

50%   

 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% 

Socialnämndens verksamheter är 
tillgängliga för invånarna och deras 
närstående. (SN) 

 

100%   

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

90  100 103 

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

 

50%   

50%   

 Andel nöjda brukare inom 
hemtjänsten 

94%  94% 89% 

 Andel nöjda brukare inom 
särskilt boende 

74%  80% 79% 

Invånare och företagare är nöjda 
med bemötandet. (SBN) 

 

50%   

50%   

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

 Nöjda kunder i GIS-enkät,  

skala 1-5 

 3,59 3,75  

Handläggningstiderna är rimliga 

(SBN) 

 

50%   

50%   

 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) 

 

100%   

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Kultur 

56  55 61 

 Nöjd Region-Index (NRI), 
Fritidsaktiviteter 

61  55 61 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Bibliotek 

76  75 75 

Invånarna har tillgång till 
bredbandsuppkoppling. (TFK) 

 

100%   

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

73 75 75 92 
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Staden har en god måluppfyllelse av målområdet kvalitet. Enligt prognos kommer 60 procent av den 
aggregerade måluppfyllelsen att vara uppfylld vid årets slut. 28 procent kommer att vara på väg att 
uppfyllas. Av de resultat som finns tillgängliga vid denna delårsrapport visas goda resultat inom 
utbildningsresultaten i åk 9, föräldrar som är nöjda med förskolan, handläggningstiden vid bygglov 
från komplett ansökan till beslut och andel invånare som har tillgång till bredband. De resultat som 
inte når upp till satt målnivå är elever i åk 5 och 8 som är nöjda med skolan, nöjda kunder GIS-enkät 
och handläggningstid bygglov från inkommen ansökan till beslut. Det finns också andra målvärden 
som enligt prognos inte kommer att uppfyllas. Fortsatt arbete kommer att ske mot ökad 
måluppfyllelse. 
  
Fortsatt utveckling inom målområdet kvalitet 
Digitaliseringen påverkar alla förvaltningar och är ett stort och viktigt utvecklingsområde. Genom 
att ta till vara digitaliseringens möjligheter skapas förutsättningar för både ökad tillgänglighet, 
service och kvalitet. Införandet av nya verksamhetssystem och e-tjänster underlättar invånarnas 
kommunikation med förvaltningen, ger snabbare service och en mer rättssäker handläggning. 
Vaxholms stad arbetar kontinuerligt med att införa fler och fler e-tjänster inom alla 
verksamhetsområden. Under året har till exempel e-tjänst för ansökan om skolskjuts införts och 
inom kort kommer invånare kunna söka bygglov via e-tjänst.   

Inom utbildningsverksamheterna har digitaliseringens möjligheter i undervisningen varit i fokus 
under flera år och kommer fortsätta att vara det under kommande läsår. Både inom förskolan, 
grundskolan och fritidshemmet sker kompetensutveckling av lärare och pedagoger kontinuerligt. Ett 
exempel från socialförvaltningen där nya verktyg ger förbättrad kvalitet är ”nyckelfri” hemtjänst 
som undersöks av förvaltningen under hösten 2018. ”Nyckelfri” hemtjänst innebär ett digitalt 
låssystem som bland annat ger ökad trygghet och säkerhet. 

Fortsatt fokus under året kommer för många förvaltningar att vara ytterligare förbättrad service, 
tillgänglighet och dialog med invånarna. Därutöver fortsätter varje förvaltning med 
verksamhetsspecifika utvecklingsområden, vilket beskrivs närmare i avsnittet om stadens 
verksamhet samt i respektive nämnds delårsrapport. 

Viktiga händelser  
Nedan följer en sammanfattning av viktiga händelser under första halvåret 2018 inom målområdet 
Kvalitet. 

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vaxholm 
Under våren antog kommunfullmäktige mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vaxholm. 
Dokumentet beskriver hur kommunen arbetar med bostadsfrågor och hur befintliga och framtida 
utmaningar ska mötas. Vaxholm har en ökande andel äldre invånare, men även unga vuxnas 
ställning på bostadsmarknaden behöver förbättras, liksom tillgången på bostäder för nyanlända. 

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

Vaxholms stad startar uppsökande verksamhet bland kommunens äldre invånare 
Hembesöken vänder sig till invånare som är 80 år eller äldre och som inte har insatser från 
kommunen sen tidigare. Under besöket berättar kommunen om vilka stöd- och serviceinsatser 
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Vaxholms stad och primärvården kan erbjuda samt vart man kan vända sig om behov av stöd 
uppstår. 

Teamarbete i hemtjänsten har ökat kvaliteten 
Teamarbetet som startade 2017 i hemtjänsten har fortsatt under 2018. Teamarbetet har givit goda 
resultat genom ökad kontinuitet, ökad trygghet samt upplevd högre kvalitet för brukarna. För 
medarbetarna har det också fått positiva effekter med egen schemaplanering, större inflytande 
över sin arbetsdag och bättre samarbete. Brukarna möter idag i snitt 6,5 personal från hemtjänsten 
under en 14 dagarsperiod, vilket är bland det lägsta i landet, (genomsnitt alla kommuner: 15). 

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

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

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

Vaxholms stads officiella anslagstavla finns på stadens webbplats 
Från årsskiftet ställer kommunallagen krav på att kommunernas officiella anslagstavlor ska finnas 
digitalt på webben istället för att finnas fysiskt i kommunernas lokaler. Med den nya regleringen 
hoppas regeringen öka tillgängligheten och inflytandet för medborgarna. 

Även om kravet på att ha en fysisk anslagstavla försvinner, ska informationen fortfarande finnas 
tillgänglig för de som inte har möjlighet att besöka stadens webbplats. Anslagstavlan i 
kommunhuset kommer därför att finnas kvar. 
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Målområde Livsmiljö- ett hållbart Vaxholm 
Vaxholm ska vara en attraktiv levande skärgårdstad där resurser används hållbart och effektivt. 
Invånare och verksamhetsutövare ska ha en trygg och säker miljö med hög tillgänglighet till 
samhällsservice. I detta avsnitt beskrivs viktiga händelser under året inom området samt exempel på 
arbete och resultat.   

Målområdet Livsmiljö definieras enligt följande:  

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

- Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare på lika villkor erbjuds en livsmiljö där de 
upplever en hög grad av trygghet och kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god 
hälsa. Fyra områden har prioriterats: En trygg miljö, föräldrastöd, drogförebyggande arbete och 
hälsofrämjande förutsättningar. 

- Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare erbjuds en livsmiljö där hänsyn tas till 
naturresursuttaget i ekosystemen. De sex fokusområdena är: Miljösmart i vardagen, förbättra 
vattenkvaliteten i Östersjön, minska klimatavtrycket, säkra biologisk mångfald, klimatanpassa 
och giftfri miljö. 

Måluppfyllelse, resultat och fortsatt arbete 
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål inom området livsmiljö. I de fall indikatorerna ännu 
saknar utfall för 2018 bedöms måluppfyllelsen, (grönt, gult eller rött), efter en prognos. 
Cirkeldiagrammet visar den aggregerade måluppfyllelsen för hela området. (Se även sid 10). 

Livsmiljö 

 

Mål Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde3 

Vaxholm är socialt hållbart (KS) 

 

100%   

 Nöjd Region-Index (NRI) 65  65 62 

 Nöjd Region-Index (NRI), 
Trygghet 

76  75 55 

 Antal anmälda våldsbrott per 
1000 invånare 

4,0  6 9,8 

Vaxholm är ekologiskt hållbart (KS) 

 
 

100%   

 Avlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%) 

70%  70%  

 Insamlat matavfall (kg/inv) 31  32  

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

                                                           
3 Benchmarking sker med Stockholms län. 

29%

44%

27%
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Mål Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde3 

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

 

100%   

 Trygghetsindex 96% 96% 95% 90% 

Utbildningsverksamheterna arbetar i 
enlighet med Vaxholms agenda för 
ekologisk hållbarhet och är 
miljöcertifierade. (BUN) 

 
100%   

 Andel förskolor och skolor med 
Grön flagg (%) 

63% 63% 100%  

Måltiderna som serveras i utbildnings-
verksamheterna är ekologiskt hållbara. 
(BUN) 

 

100%   

 Ekologiska inköp, andel (%) 31% 42% 40% 32% 

Socialnämnden verkar för en ökad 
samverkan och samordning mellan olika 
aktörer i syfte att förebygga och 
förhindra ohälsa och otrygghet hos 
invånarna. (SN) 

 

67%   

33%   

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

30% 32% 24,7% 31% 

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

70% 61% 62% 63% 

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

9% 9% 8% 10% 

Förvaltningen har ett ökat digitalt 
arbetssätt (SBN) 

 
50%   

50%   

 Slutbesked som skickas endast 
digitalt, procent (%) 

 94% 30%  

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

 0% 50%  

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

 

67%   

33%   

 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  55 64 

Kommunen har energisnåla lokaler. (TFK) 

 

100%   

 Energianvändning kWh/m2 i 
kommunalägda lokaler 

  180  
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Enligt prognos kommer 29 procent av den aggregerade måluppfyllelsen att vara uppfylld vid årets 
slut. 44 procent kommer att vara på väg att uppfyllas. Av de resultat som finns tillgängliga vid denna 
delårsrapport visas goda resultat för trygghet i utbildningsverksamheterna, andel ekologiska inköp 
samt slutbesked inom bygglov som skickas endast digitalt. De resultat som inte når målnivån är 
andel förskolor och skolor med Grön flagg, andel hushåll med ekonomiskt bistånd, elever som inte 
dricker alkohol eller har använt narkotika.  

Världens befolkning växer, vilket leder till att behovet av naturresurser ökar. Under hösten 2015 
beslutade världens länder om ett klimatavtal och globala hållbarhetsmål för 2030. Det innebär att 
internationella mål måste omsättas och utföras på kommunal nivå med handling i alla 
verksamheter.  

Vaxholm arbetar systematiskt vidare med hållbarhetsfrågorna vilket tydliggörs i Aktuell Hållbarhets 
årliga ranking av Sveriges kommuner. Framgångsrikt miljöarbete poängsätts och viktiga frågor lyfts 
fram. Under 2018 förbättrades staden sin placering från 56 till 51 och tillhör femtedelen högst 
rankade kommuner. Kriterierna utvecklas för varje år och nytt för 2018 var bland annat frågor kring 
koldioxidbudgetar, skarpa klimatmål, Sveriges klimatramverk och livscykelanalyser. 

 

Bild: Vaxholms stads placering i Aktuell Hållbarhets ranking av Sveriges kommuner 2009-2018. 

 
Social hållbarhet 
Arbetet har fortsatt under 2018 enligt den antagna strategin för social hållbarhet 2016-2020. Inom 
trygghetsarbetet har en medborgarundersökning genomförts tillsammans med Polisen kring 
trygghet, vilken sammanställs och publiceras under hösten. Nya riktlinjer för klotter har 
implementerats, en handlingsplan för våldsbejakande extremism har antagits och nattvandring har 
genomförts vid flera tillfällen under våren. Arbetet med att ta fram en intern digital polisanmälan 
har påbörjats. 

Föräldrastödet har fortgått med bra deltagande på öppen föreläsning, gruppaktiviteter och 
föräldrastödsutbildningar. 

Fortsatta insatser inom preventionsåret (förebyggande insatser för högstadieelever), med bland 
annat fokus psykisk hälsa och sociala medier har fallit väl ut under våren. Verksamhetsbeskrivning 
för framtida ungdomsfritidsverksamheten har arbetats fram och godkänts av nämnd. Utöver 
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skolavslutningsfesten har kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga erbjudits, såsom 
prova på Skypark, gratis bio och uteträning.  

Ekologisk hållbarhet 
Under året har ekologisk hållbarhet synliggjorts i kommunens operativa arbete. Hållbara resor är en 
viktig miljöaspekt med genomförda insatser som installerade laddstationer, inköpta elbilar och 
elcyklar.  

Som skärgårdsstad är vattenkvaliteten betydelsefull med kopplingar till attraktivt boende, näringsliv 
och turism. Restaurering av Eriksömaren pågår, VA-planen med dagvattenstrategi uppdateras och 
lokala åtgärdsprogram för prioriterade vattenförekomster tas fram.  

För att säkerställa att naturresursuttaget minskar är biologisk mångfald en faktor. Insatser som ska 
kartlägga och förstärka arbetet med att säkra ett rikt växt- och djurliv är bland annat fältinventering, 
framtagande av en pollineringsplan, fågelinventering samt utarbetande av grönytefaktorn i 
bostadutbyggandet av Norrberget. 

Viktiga händelser 
Nedan följer en sammanfattning av viktiga händelser under första halvåret 2018 inom målområdet 
Livsmiljö. 

Kronängsskolan fick motta pris som Årets vattenskola 
Vaxholms högstadieskola har arbetat med miljöfrågor kopplade till Östersjön sedan 2014. 
Tillsammans med Vaxholms stads miljöstrateg har Kronängsskolan utvecklat ett arbetssätt där 
vattenfrågor återkommer i flera ämnen under hela högstadiet. I årskurs nio genomförs ett större 
Östersjötema. I maj i år uppmärksammades arbetet när Kronängsskolan fick motta pris som 2017 
års vinnare av Årets Vattenskola. Utmärkelsen uppmärksammar lärares och skolors engagemang i 
vatten- och miljöfrågor och delas ut av Stockholm International Water Institute, SIWI. 

Elever i högstadiet erbjuds träning efter skolan 
Under vårterminen har Vaxholms högstadieelever erbjudits gratis träningspass och mellanmål 
direkt efter skolan. Passen har varit allt från box, yoga, dans, intervallträning, tabatha, core och 
meditation. Satsningen har fått namnet "Projekt fysisk hälsa" och är en del i Vaxholms stads arbete 
med att skapa förutsättningar för en god hälsa bland stadens invånare.  

Skolavslutningsfestival på Lägret 
Sommarlovet firades in på skolavslutningsfestivalen FEAST 18 som genomfördes på Lägret för elever 
i åk 4 och uppåt. 

Publika laddstationer för elbilar 
Två publika laddstationer med sammanlagt fyra ladduttag har satts upp i Vaxholm. 

Restaureringen av Eriksömaren 
Hösten 2017 påbörjades restaureringen av våtmarken Eriksömaren. Syftet med restaureringen är 
att rena dagvattnet från närområdet samt att skapa en attraktiv port till Eriksö rekreationsområde. 
Vid Eriksömaren finns en rastplats med bänkar samt information om våtmarkens restaurering, 
dagvattenhantering och dess natur. 

Vaxholms stads hållbarhetsredovisning 2017 
Som ett led i stadens hållbarhetsarbete har Hållbarhetsredovisning 2017 arbetats fram vilken 
sammanfattar föregående års hållbarhetsarbete. 
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Målområde Ekonomi  
Vaxholms stad har en stabil ekonomi i balans. I detta avsnitt redovisas Vaxholms ekonomiska 
ställning, uppföljning av de övergripande finansiella målen, balanskravsutredningen samt stadens 
inflytande i bolag och organisationer.  

Målområdet ekonomi definieras enligt följande: 
Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt.  

Staden har tre övergripande finansiella mål:  

- Ett resultat på 2,5 % av skatteintäkterna 

- Soliditet på minst 30 % 

- Budgetavvikelse 0 mnkr 

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

Måluppfyllelse, resultat 
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål inom området ekonomi. I de fall indikatorerna ännu 
saknar utfall för 2018 bedöms måluppfyllelsen, (grönt, gult eller rött), efter en prognos. 
Cirkeldiagrammet visar den aggregerade måluppfyllelsen för hela området. (Se även sid 10). 

Ekonomi 

 

 

Övergripande finansiella mål 
    

Mål Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall    
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde4 

Budgetavvikelse (mnkr) 

 

100%   

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

Resultat i procent av 
skatteintäkterna 

 

100%   

 Resultat i procent av 
skatteintäkterna (%) 

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

Soliditet 

 

100%   

 Soliditet 32,7% 35,7% 30% 46,7% 

                                                           
4 Benchmarking sker med Stockholms län. 

75%

8%

17%
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Nämndernas mål      

Mål Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
T2 2018 

Målnivå 
BM-

värde 

Ekonomin är långsiktigt hållbar (KS) 

 

100%   

 Resultatavvikelse i procent (%) 
av budget 

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

Ekonomin är långsiktigt hållbar 
(BUN) 

 

25%   

25%   

50%   

 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% 

Ekonomin är långsiktigt hållbar (SN) 

 

25%   

75%   

 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) 

 

50%   

50%   

 Resultatavvikelse i procent (%) 
av budget 

24% -9,5% 0% 0% 

 Självkostnadstäckningsgraden 52% 63% 67% 77% 

Ekonomin är långsiktigt hållbar 
(TFK) 

 

100%   

 Resultatavvikelse i procent (%) 
av budget 

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

 

Staden har en god måluppfyllelse av målområdet ekonomi. Samtliga finansiella mål samt merparten 
av nämndernas mål är uppfyllda. Trots att Kommunstyrelsens indikator ’’Resultatavvikelse i procent 
av budget’’ visar grönt i utfallet är prognosen för helåret ett underskott. Soliditeten enligt 
balansräkningen har förbättrats sedan årsskiftet med 3%. BM-värdet på 46,7% är ett genomsnitt för 
Stockholmskommunerna. Om man istället jämför soliditeten inom kommunkoncernen ligger BM-
värdet på 42,1% vilket är en mindre avvikelse mot Vaxholms soliditet. Prognosen för dem finansiella 
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målen är en positiv budgetavvikelse på 4,0 mnkr och ett resultat i procent av skatteintäkterna på 
3,2 procent samt en soliditet på över 30 procent. Prognosen för samtliga finansiella mål överträffar 
målvärdena och beräknas därmed vara uppfyllda vid årets slut.  Barn- och utbildningsnämndens 
nettokostnadsavvikelser för förskolan och grundskolan ser inte ut att uppnå målnivån samtidigt som 
de avviker stort mot BM-värdet för kommunerna i Stockholms län. Förskolan och grundskolan utgör 
stora verksamheter vilket skapar behovet av vidare analys och eventuella åtgärder under året och i 
budgetarbetet framåt. Staden har under året amorterat 16 mnkr på sina lån. 

Resultaträkning 

Stadens resultaträkning (mnkr) Not 
Bokslut 
jan-aug 

2017 

Bokslut 
jan-aug 

2018 

Budget 
jan-aug 

2018 

Budget-    
avvikelse 

Prognos 
helår 
2018 

Budget 
helår 
2018 

Prognos 
avvikelse 

Verksamhetens intäkter 1 82,7 71,6 80,9 -9,3 111,3 120,8 -9,6 

Varav jämförelsestörande intäkter*   5,3             

Verksamhetens kostnader 2 -434,3 -444,4 -473,2 28,9 -696,4 -709,3 12,8 

Varav jämförelsestörande kostnader**                

Avskrivningar och nedskrivningar 3 -21,5 -25,1 -23,6 -1,5 -37,0 -35,4 -1,6 

Verksamhetens nettokostnad   -373,0 -397,8 -416,0 18,1 -622,1 -623,8 1,7 

Skatteintäkter 4 427,0 437,6 435,6 2,0 657,8 653,4 4,4 

Statlig skatteutjämning/generella statsbidrag 5 -2,2 -4,9 -2,3 -2,6 -7,4 -3,4 -4,0 

Finansiella intäkter 6 0,7 1,4 1,0 0,4 1,5 1,5 0,0 

Finansiella kostnader 7 -5,9 -4,9 -7,4 2,5 -9,2 -11,2 1,9 

Resultat efter finansnetto   46,5 31,4 10,9 20,5 20,5 16,5 4,0 

Bokslutsdispositioner                 

Resultat före skatt   46,5 31,4 10,9 20,5 20,5 16,5 4,0 

Skatt på årets resultat                 

Periodens resultat   46,5 31,4 10,9 20,5 20,5 16,5 4,0 

* Försäljning av tomträtt 

 

Historiskt sett är trenden att staden visar ett stort överskott i samband med delårsbokslutet. 
Anledningen till överskottet är flera men en del av förklaringen är att det är mindre aktivitet i 
verksamheterna under sommarmånaderna och därför lägre kostnader. Både budgetavvikelsen och 
prognosavvikelsen för verksamhetens intäkter visar på ett lägre utfall jämfört med budget. En 
förklaring är att staden har överbudgeterat antalet EKB-ensamkommande barn. Nettopåverkan för 
staden blir noll eftersom att uteblivna intäkter från Migrationsverket matchas mot uteblivna 
kostnader. Fortsatta låga räntor håller nere stadens finansiella kostnader.  

Under året har staden erhållit en handpenning för exploateringen av Norrberget på 23,6 mnkr. 
Inbetalningen har inte intäktsförts utan bokförts som en skuld fram till att alla åtaganden från 
parterna är uppfyllda.  
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Driftredovisning per nämnd 

Driftredovisning (mnkr) 
Bokslut  
jan-aug 

2017 

Bokslut 
jan-aug 

2018 

Budget 
jan-aug 

2018 

Budget-    
avvikelse 

Prognos 
helår 
2018 

Budget 
helår 
2018 

Prognos- 
avvikelse 

Kommunstyrelsen -34,8 -44,7 -44,9 0,3 -70,5 -67,5 -3,0 

KS, varav jämförelsestörande poster* 5,3             

Barn- och utbildningsnämnden -212,9 -220,8 -229,1 8,3 -340,5 -343,5 3,0 

Socialnämnden -105,6 -107,9 -112,7 4,7 -166,2 -169,2 3,0 

Nämnden för teknik, fritid och 
kultur 

-23,8 -30,3 -31,4 1,1 -46,8 -46,8 0,0 

Stadsbyggnadsnämnden -2,0 -3,7 -3,4 -0,3 -5,0 -5,0 0,0 

Summa -379,1 -407,4 -421,5 14,1 -629,1 -632,1 3,0 

                

Finansansvaret 425,7 438,7 432,4 6,4 649,6 648,6 1,0 

                

Periodens resultat 46,5 31,4 10,9 20,5 20,5 16,5 4,0 

* Försäljning tomträtt        

Resultatet fram till augusti månad är 31,4 mnkr. Det innebär att staden överträffar budgeten med 
10,9 mnkr. Historiskt sett är trenden att staden visar ett stort överskott i samband med 
delårsbokslutet. Anledningen till överskottet är flera men en del av förklaringen är att det är mindre 
aktivitet i verksamheterna under sommarmånaderna och därför lägre kostnader.  

Samtliga nämnder förutom Kommunstyrelsen prognostiserar ett nollresultat eller överskott. 
Kommunstyrelsens prognostiserade underskott ligger på Planeringsutskottet och beror dels på 
lönekostnader för byggprojektledare och dels på ej budgeterade advokatkostnader för stadens 
pågående tvist med en av byggentreprenörerna till Campus idrottshall. Byggentreprenören har 
stämt staden och kommunen har genstämt bolaget. Beloppen är väsentliga och kan påverka 
stadens resultat längre fram. Rättsprocessen är planerad att sätta igång hösten 2018. 
Planeringsutskottets underskott vägs delvis upp mot ett överskott på Kommunledningskontoret 
men inte fullt ut vilket resulterar i ett prognostiserat underskott på -3,0 mnkr.  

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott som framförallt beror på färre barn 
inom förskolan som genererar ett volymöverskott. Ytterligare bidragande faktorer till överskottet är 
Kronängsskolan och Resarö skola som tjänar på stordriftsfördelar när antalet elever ökar samtidigt 
som kostnaderna inte ökar i samma takt. Inom vuxenskolan och gymnasieskolan ser vi däremot 
ökade kostnader med anledning av ökade volymer. 

Socialnämnden prognostiserar ett överskott på 3,0 mnkr som till stor del beror på 
volymförändringar. Äldreomsorgen redovisar ett underskott på grund av fler hemtjänsttimmar och 
placeringar men också högre snittpriser. Underskottet inom äldreomsorgen vägs upp mot lägre 
volymer inom individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderomsorgen.  

Nämnden för teknik, fritid och kultur samt Stadsbyggnadsnämnden har prognostiserat en budget i 
balans. Finansansvaret prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr som delvis beror på lägre 
räntekostnader.  
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Investeringsredovisning 

Löpande investeringar (tkr) 
Bokslut       
jan-aug 

2018 

Prognos       
helår 2018 

Budget       
helår 2018 

Prognosa- 
avvikelse 

Kommunstyrelsen         

Inventarier 0 -50 -50 0 

IT -1 199 -2 000 -2 000 0 

E-arkiv 0 0 -500 500 

E-tjänsteplattform 0 -200 -500 300 

Digital utveckling 0 -200 -150 -50 

Miljöbil 0 -300 -300 0 

Kamerautrustning KF -67 -67 -500 433 

Gym -257 -5 000 -6 000 1 000 

Markköp 0 0 -8 000 8 000 

Summa -1 523 -7 817 -18 000 10 183 

Nämnden för teknik, fritid och kultur         

Gator och trafik -971 -2 800 -5 000 2 200 

Om- och tillbyggnader fastigheter -3 965 -11 000 -9 000 -2 000 

Hamnar och kajer 0 0 -1 000 1 000 

Fritid -1 659 -2 200 -1 000 -1 200 

Park och mark -784 -1 500 -1 000 -500 

Energisparåtgärder -252 -500 -1 000 500 

Summa -7 631 -18 000 -18 000 0 

Barn- och utbildningsnämnden         

Inventarier -576 -1 000 -1 000 0 

Summa -576 -1 000 -1 000 0 

Socialnämnden         

Digital utveckling 0 -150 -200 50 

Inventarier och utrustning 0 -100 -100 0 

Miljöbil 0 -350 -300 -50 

Summa 0 -600 -600 0 

Stadsbyggnadsnämnden         

Ärendehanteringssystem -339 -339 -300 -39 

Digital utveckling 0 -61 -100 39 

Summa -339 -400 -400 0 

          

Summa löpande investeringar -10 069 -27 817 -38 000 10 183 
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Långsiktiga investeringar (tkr) 
Bokslut        
jan-aug 

2018 

Prognos        
helår 2018 

Budget        
helår 2018 

Prognos-
avvikelse 

Särskilt boende -302 -700 -1 000 300 

Skolor -1 244 -6 800 -32 300 25 500 

Förskolor -660 -500 -800 300 

Idrottshallar -7 426 -9 600 -6 600 -3 000 

Engarn 0 0 -2 000 2 000 

Vaxön 1:26  0 0 -3 000 3 000 

Reserv 0 0 -11 000 11 000 

Summa långsiktiga 
investeringar 

-9 632 -17 600 -56 700 39 100 

 

Investeringar totalt (tkr) 
Bokslut        
jan-aug 

2018 

Prognos        
helår 2018 

Budget        
helår 2018 

Prognos-
avvikelse 

Summa totala investeringar -19 701 -45 417 -94 700 49 283 

 

Den sammanlagda prognosen för investeringarna 2018 uppgår till 45,4 mnkr. Den låga prognosen 

jämfört med budgeten beror framförallt på att tidplanen för investeringsprojekten har skjutits fram 

i tiden. Dem stora kostnaderna för utbyggnad av Vaxö skola samt Resarö skola förväntas komma 

under 2019 och reserven på 11,0 mnkr kommer inte att användas under året vilket ger staden ett 

överskott i investeringsredovisningen.  

Resultat enligt balanskravet  

Balanskravsutredning 
Bokslut 

2017 
Prognos 

2018 

Årets resultat enligt resultaträkningen 27,3 20,5 

- reducering av samtliga realisationsvinster -5,3 - 

+ justering för reavinster enl undantagsmöjlighet - - 

+ justering för reaförluster enl undantagsmöjlighet - - 

+ orealiserade förluster i värdepapper - - 

- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper - - 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 22,0 20,5 

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - 

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv  - - 

Årets balanskravsresultat 22,0 20,5 

 

Bedömningen är att balanskravsresultatet kommer att uppnås vid årets slut.  
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Koncernöversikt 
Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en helhetssyn på kommunens verksamheter 
och ekonomi samt att åstadkomma en organisationsneutral redovisning som möjliggör 
jämförbarhet mellan kommunerna. Enligt KRL 8:2 ska den sammanställda redovisningen omfatta de 
juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Ett betydande inflytande 
förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20% av rösterna i en annan juridisk person. 

Kommunkoncernen 
I kommunkoncernen, den sammanställda redovisningen ingår förutom Vaxholms stad det helägda 
aktiebolaget Vaxholms Smeden 3 AB och Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB. Det huvudsakliga 
syftet med Smeden är att förvalta och hyra ut lägenheter i fastigheten Vaxholm Smeden 3. Den 
största hyresgästen är stadens egna verksamheter. I fastigheten inryms förutom lägenheter också 
en mataffär. Vasavägen förvärvades under 2015 som ett strategiskt markköp. Bolagets huvudsakliga 
syfte är att förvalta och hyra ut fyra kommersiella lokaler. Styrelsen i båda bolagen utgörs av 
Vaxholms stads ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Det finns inga anställda i bolagen, 
utan bolagen administreras genom stadens förvaltning.   

• Vaxholms Smeden 3 AB (100%) 

• Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB (100%) 

Inflytande i andra bolag och organisationer 
Utöver de ovan nämnda företagen har staden dessutom ett mindre ägande i följande företag: 

• Roslagsvatten AB (12,6%) 

• Vaxholmsvatten AB (1,0%) 

• Vårljus AB (0,5%) 

• Stockholmsregionens Försäkring AB (0,98%) 

• Inera AB (0,16%) 

• Kommuninvest ekonomisk förening 

Roslagsvatten AB är ett kommunägt VA-bolag som ägs av sju kommuner - Österåker, Vaxholm, 
Vallentuna, Knivsta, Täby, Danderyd och Ekerö.  

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

AB Vårljus är ett företag som ägs av 25 kommuner i Stockholms län. Företagets verksamhet 
omfattar institutionsbehandling, dag- och dygnsvård, gruppboende för flyktingungdomar, stöd- och 
träningsboende, utredning i institution och öppenvård, skola, psykologverksamhet, jour- och 
familjehemsverksamhet, behandlingsprogram i öppenvård samt familjerådgivning.  

Stockholmsregionens försäkrings AB, SRF, är ett aktiebolag vars ägare är 21 av 26 kommuner inom 
Stockholms län. Bolaget bildades år 2008. SRF har tillstånd att bedriva alla för kommunerna aktuella 
former av skadeförsäkring inklusive återförsäkring. Bolaget har även som syfte att vara ett stöd för 
kommunal riskhantering med målet att på ett optimalt sätt minska skador, förluster och störningar 
samt att skapa effektiva, trygga och säkra kommuner.  
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Kommuninvest erbjuder svenska kommuner och landsting finansförvaltning med fokus på utlåning 
och rådgivning. Ägarna består av 288 kommuner och landsting. Medlemsantalet är ständigt ökande. 
Vaxholms stad blev medlem år 2009. 

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

Staden är medlem i följande kommunalförbund: 

• Norrvatten 

• Storstockholms Brandförsvar 

Norrvatten är ett kommunalförbund som består av 14 medlemskommuner med uppgift att 
producera och distribuera dricksvatten av hög kvalitet.  

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

Staden har två gemensamma nämnder: 

• Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd med Täby kommun 

• Överförmyndarnämnd med Värmdö kommun 

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

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

Koncernens resultaträkning (mnkr) Not 
Bokslut 
jan-aug 

2017 

Bokslut 
jan-aug 

2018 

Prognos 
helår 
2018 

Verksamhetens intäkter 1 84,5 73,3 113,4 

Varav jämförelsestörande intäkter*   5,3     

Verksamhetens kostnader 2 -434,8 -444,5 -697,6 

Varav jämförelsestörande kostnader**        

Avskrivningar och nedskrivningar 3 -22,3 -26,0 -38,5 

Verksamhetens nettokostnad   -372,6 -397,2 -622,6 

Skatteintäkter 4 427,0 437,6 657,8 

Statlig skatteutjämning/generella statsbidrag 5 -2,2 -4,9 -7,4 

Finansiella intäkter 6 0,4 1,1 0,9 

Finansiella kostnader 7 -5,9 -4,9 -9,2 

Resultat efter finansnetto   46,7 31,7 19,4 

Bokslutsdispositioner         

Resultat före skatt   46,7 31,7 19,4 

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

Periodens resultat   46,5 31,5 19,4 

* Försäljning av tomträtt 

 

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

Vaxholms stad. Bolagens verksamheter är i stor grad konstanta och inga väsentliga händelser finns 

att rapportera. Det prognostiserade resultatet för bolagen visar en budget i balans vid årets slut. 

Vaxholms Smeden 3 AB 

Vaxholms Smeden 3 AB resultaträkning (mnkr) 
Bokslut 
jan-aug 

2017 

Bokslut 
jan-aug 

2018 

Budget 
jan-aug 

2018 

Budget-    
avvikelse 

Prognos 
helår 
2018 

Budget 
helår 
2018 

Prognos 
avvikelse 

Verksamhetens intäkter 2,75 2,77 2,77 0,00 4,15 4,15 0,00 

Verksamhetens kostnader -1,72 -1,44 -1,67 0,22 -2,50 -2,50 0,00 

Avskrivningar och nedskrivningar -0,21 -0,23 -0,25 0,02 -0,38 -0,38 0,00 

Verksamhetens nettokostnad 0,82 1,10 0,85 0,25 1,28 1,28 0,00 

Finansiella intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finansiella kostnader -0,27 -0,21 -0,25 0,04 -0,38 -0,38 0,00 

Resultat efter finansnetto 0,55 0,89 0,60 0,29 0,90 0,90 0,00 

Bokslutsdispositioner               

Resultat före skatt 0,55 0,89 0,60 0,29 0,90 0,90 0,00 

Skatt på årets resultat -0,14 -0,20 -0,13 -0,06 -0,20 -0,20 0,00 

Periodens resultat 0,41 0,70 0,47 0,23 0,70 0,70 0,00 
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Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB 

Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB 
resultaträkning (mnkr) 

Bokslut 
jan-aug 

2017 

Bokslut 
jan-aug 

2018 

Budget 
jan-aug 

2018 

Budget-    
avvikelse 

Prognos 
helår 
2018 

Budget 
helår 
2018 

Prognos 
avvikelse 

Verksamhetens intäkter 0,20 0,20 0,20 0,00 0,30 0,30 0,00 

Verksamhetens kostnader -0,15 -0,16 -0,18 0,02 -0,27 -0,27 0,00 

Avskrivningar och nedskrivningar -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 0,00 

Verksamhetens nettokostnad 0,04 0,04 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00 

Finansiella intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finansiella kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultat efter finansnetto 0,04 0,04 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00 

Bokslutsdispositioner               

Resultat före skatt 0,04 0,04 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00 

Skatt på årets resultat -0,01 -0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 

Periodens resultat 0,03 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 
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Staden som arbetsgivare  
Stadens förmåga att säkerställa kompetensförsörjning och vara en attraktiv arbetsgivare bidrar till 
stadens samtliga tre målområden med betoning på målområdet kvalitet. Vaxholms stad ska vara en 
attraktiv arbetsgivare med friska, kompetenta och motiverade medarbetare och chefer. Ledarskapet 
ska vara inspirerande och tydligt. 

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

Tillräcklig och rätt kompetens för att utföra stadens uppdrag är en förutsättning för att säkerställa 
kvalitet. Staden uppnår detta genom att arbeta för ett gott ledarskap, en god arbetsmiljö, en 
organisation med tydliga uppdrag, ansvarsområden och välfungerande rutiner och hjälpmedel. 

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

Våra medarbetare 
Den 31 juli 2018 hade 509 individer en tillsvidareanställning i staden. 81 procent av dessa var 
kvinnor och 19 procent var män. 388 av de tillsvidareanställda hade en heltidsanställning 
(76 procent).  

Nedan visas mått för samtliga anställningar, alla anställningsformer, under perioden januari – juli 
2018, (877 individer). Måtten är andel tillsvidareanställning, andel heltid, andel kvinnor och andel 
män, för respektive förvaltning.  

Fördelning av anställningar januari-juli 2018 

 

Bild: Samtliga anställningar med månadslön under hela perioden januari till juli 2018. 

Personalomsättningen 
Personalomsättningen var för perioden januari till juli 4,4 procent (11,5 procent samma period 
2017). Det är framförallt inom socialförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen som 
omsättningen har sjunkit.  
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Sjukfrånvaro  
Genomsnittsnivån på sjukfrånvaron för januari-juli 2018 var 6,1 procent (7,1 procent samma period 
2017). Nivån på den totala sjukfrånvaron visar den lägsta siffran under de senaste fem åren. 
Frånvaron är generellt lägre, både korttidsfrånvaron och långtid. Störst förändring finns i 
åldersgruppen 30-49 år som minskat med mer än 3 procentenheter mot 2017.  

 

 Bild: Sjukfrånvaro per månad 2015-2018. 

 

Sjukfrånvaro 2015 2016 2017 
2018  

(jan-jul) 

Total sjukfrånvaro 7,1 6,8 6,7 5,9 

kvinnor (%) 7,7 7,5 7,5 6,5 

män (%) 4,2 3,8 3,5 3,4 

-29 år (%) 4,9 5,3 5,6 4,6 

30-49 år (%) 6,5 7,1 8,0 5,3 

50- år (%) 8,2 6,9 5,8 6,8 

sjukfrånvaro långtid (%) (>60 dagar) 47,9 48,0 47,8 43,3 

 

Attrahera och behålla medarbetare 
Vaxholms stad har medverkat vid två rekryteringsmässor; LAVA-mässan vid KTH och 
Framtidsmässan med inriktning mot offentlig anställning. Aktiviteterna har resulterat i två 
anställningar (trainee och extraarbete inom stadsbyggnadsförvaltningen).  

Vårens kommungemensamma introduktionsdag för nyanställda inom samtliga verksamheter har 
genomförts. Chefsdag med fokus på målarbete och utbildningsdagar för chefer har genomförts. 
Under våren avslutades Ledarskapsakademins program som pågått under ett år. 

Under våren har ett antal hälso- och trivselaktiviteter arrangerats. Kommunövergripande har 
uppstart av anställningsförmånen ”förmånscykel”, årlig kommungolf och deltagande i 
Strömmingsloppet genomförts.  
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Stadens förväntade utveckling  
Vaxholm ligger i en expansiv del av Sverige. Tillväxten i regionen, både ekonomisk och 
befolkningsmässigt är stark. För att skapa en långsiktig och hållbar samhällsutveckling krävs både 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som gemensamt och ömsesidigt stödjer varandra. 
Vaxholms stad visar riktning för dessa tre perspektiv samt för kvalitet av välfärdstjänster genom 
sina tre målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. 

Kvalitet 

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

Digitalisering 
Digitaliseringen påverkar alla kommunens verksamhetsområde och är ett fortsatt stort 
utvecklingsområde. Nya verksamhetssystem möjliggör effektiviseringar, undervisningen förändras 
och får nya möjligheter med digitala läromedel, fler e-tjänster ger hög tillgänglighet och invånare 
kan utföra sina ärenden oberoende av tid och plats. Kommunikation och dialog mellan 
förtroendevalda, tjänstepersoner och invånare underlättas och nya forum kommer att utvecklas.  

Livsmiljö 
Livsmiljö är ett av kommunfullmäktiges beslutade målområden för staden. I området ingår 
perspektiven ekologisk och social hållbarhet. Hållbarhetsarbetet utgår i grunden från FN:s Agenda 
2030 som inrymmer 17 globala mål för hållbar utveckling. I Vaxholms stad fortsätter arbetet inom 
ekologisk hållbarhet utifrån områdena vatten, klimat och biologisk mångfald. Inom social hållbarhet 
är trygghet, fysisk och psykisk hälsa samt jämställdhet utgångspunkter.  

Ekonomi 
Tillväxten i den svenska ekonomin är för närvarande stark, med kraftig sysselsättningsökning och 
bra tillväxt i skatteunderlaget samtidigt som den låga inflationen ar hållit nere prisutvecklingen. 
Högkonjunkturen väntas kulminera under 2018 för att åren därefter återgå till ett konjunkturellt 
normaltillstånd vilket innebär att sysselsättningen stagnerar och skatteunderlaget utvecklas 
svagare. SKL gör bedömningen att de längre räntorna stiger framöver, men att utvecklingen mot 
högre räntor går långsamt. Skatteprognosen för 2017 års slutskatt har försämrats med 1,5 mnkr 
under 2018. 2018 års skatteprognos är i princip oförändrad. Under året kommer SKL att publicera 
ett antal skatteunderlagsprognoser till som kan påverka resultatet under året.  
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Händelser efter bokslutsdagen 
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   

 

 

 

Övrigt inga väsentliga händelser efter att rapportera. 
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Stadens verksamhet  

I denna del redovisas verksamhet som bedrivs i Vaxholms stads nämnder samt kommunstyrelsen. 
Inom varje område beskrivs resultat och utveckling hittills under året samt fortsatt arbete framåt. 
Varje nämnd har också en egen delårsrapport som ger fördjupad information inom nämndens 
ansvarsområde. 

 
 

 

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

Uppföljning av verksamheten 

Tillgänglighet, service och dialog 
Kommunledningskontoret har under året arbetat med flera insatser för att förbättra tillgänglighet, 
bemötande och service gentemot invånare i Vaxholm. Bland annat har förberedelser genomförts 
för att börja sända kommunfullmäktiges möten via webben från och med hösten 2018. 

Invånarna förväntar sig allt 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 som gör det enklare att både ge och få service oberoende av tid och 
plats. Vaxholms stad arbetar kontinuerligt med att införa fler och fler e-tjänster inom alla 
verksamhetsområden. Under hösten kommer en större mängd e-tjänster att lanseras, till exempel 
ansökan om seniorbostad och anmälan om specialkost i förskola och skola. 

Invånare i Vaxholm efterfrågar också utökade möjligheter till dialog med både stadens 
förtroendevalda och tjänstepersoner. Förvaltningen arbetar för att kommunikation och information 
ska ske i god tid och finnas med naturligt i alla stadens processer. Satsningar görs för att både öka 
tillgängligheten per telefon och skapa forum och aktiviteter där kommunen erbjuder mötestillfällen. 
Ett exempel är ö-möten som erbjuder dialog och insyn kring planering av bostad- och lokalprojekt.  

Under våren 2018 introducerades Vaxholms stads facebook-sida och arbetet med den ska utvecklas 
för att 2019 och framåt kompletteras med ytterligare sociala medier. 

Näringslivsenheten har infört rutinen att skicka ut ett välkomstbrev till nystartade företag i 
Vaxholm. 

Dataskyddsförordningen (GDPR) 
25 maj trädde den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft med syfte att stärka 
skyddet för den enskilde vid hantering av personuppgifter. Vaxholms stad har anpassat sin 
organisation och arbetssätt utifrån den nya lagstiftningen och under våren 2018 lades stort fokus på 
information och utbildningsinsatser.  

God stadsmiljö 
Stadsmiljön innefattar både innehåll och yttre gestaltning. Vad gäller innehåll så arbetar 
förvaltningen med detaljplanering av bostäder med olika storlekar och upplåtelseformer, och med 
byggnation av mindre bostäder med hyresrätt, förskolor, skolor och särskilda boenden för att få en 
varierad stad med många funktioner. Förvaltningen har också arbetat vidare med trygghetsfrågor 
avseende till exempel tillgång till gång- och cykelvägar och trygga trafiksituationer för oskyddade 
trafikanter.  

Processbaserade dokumenthanteringsplaner 
Kommunledningskontoret arbetar med ett projekt för att införa processbaserade 
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dokumenthanteringsplaner, vilket är ett steg mot att införa e-arkiv. Detta innebär att 
klassificeringsstrukturen i nämndernas dokumenthanteringsplaner byts ut och istället ska utgå från 
verksamhetens processer. Införande av processbaserade dokumenthanteringsplaner ska öka 
förståelsen och sambanden mellan aktiviteterna och de handlingar som uppstår i processerna. Den 
nya strukturen innebär också 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 det är klart kommer övriga nämnder att 
genomföras. 

Ekonomiskt resultat 

Driftredovisning - verksamhet (tkr) 
Bokslut 
jan-aug 

2017 

Bokslut 
jan-aug 

2018 

Budget 
jan-aug 

2018 

Budget-    
avvikelse 

Prognos 
helår 
2018 

Budget 
helår 
2018 

Prognos- 
avvikelse 

Politisk verksamhet -2 978 -3 122 -3 220 98 -5 151 -4 840 -311 

Fysisk och teknisk planering -660 -8 345 -6 423 -1 923 -14 694 -9 657 -5 037 

varav jämförelsestörande poster 5 300             

Räddningstjänst & samhällsskydd -3 589 -4 128 -3 867 -262 -5 800 -5 800 0 

Ledning, stöd & service -25 891 -27 285 -29 536 2 251 -42 150 -44 386 2 236 

SRMH -1 265 -1 267 -1 267 0 -1 900 -1 900 0 

ÖFN -466 -522 -633 111 -838 -950 112 

Periodens resultat -29 549 -44 669 -44 945 276 -70 533 -67 533 -3 000 
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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.  

 

Uppföljning av verksamheten 

Utbildning och utveckling i förskolorna 
Vaxholms stads kommunala förskolor håller en hög kvalitet. Årets brukarenkät visar att 96 procent 
av vårdnadshavarna är nöjda, 97 procent anser att barnen trivs och 95 procent av vårdnadshavarna 
upplever att barnen är trygga i förskolan. Den senaste officiella statistiken (2017) visar en ökning av 
andelen utbildad personal i de kommunala förskolorna då 30 procent har en pedagogisk 
högskoleexamen. 

Utveckling som lett till ökat resultat i Vaxholms stads förskolor under läsåret 2017/2018 är bland 
annat att undervisningsbegreppet har blivit väl genomlyst och är etablerat i verksamheten. En 
annan insats är ett IKT-nätverk som har startats upp med representanter från alla förskolor i 
Vaxholms stad. Fokus är att öka likvärdigheten för alla barns möjligheter till lek, utforskande och 
undervisning i den digitala lärmiljön.  

Förskollärarna har fått utrymme att föra fördjupade diskussioner kring förskollärarens ledarskap, 
vilket har lett till en större medvetenhet kring uppdraget, en ökad trygghet i ledarskapet och större 
möjlighet att leda och stötta kollegorna. 

Goda resultat i grundskolorna 
Vaxholms stads grundskolor visar goda resultat. Avgångsbetygen för årskurs 9 vårterminen 2018 
visar att både måluppfyllelsen (95 procent som minst är godkända) och att meritvärdet (256 poäng) 
har ökat. Nästan samtliga elever är behöriga till gymnasiet (98 procent). 

Lärare och elever använder dagligen digitala verktyg i sitt arbete. Ökad digitalisering har bland 
annat medfört att bredden av verktyg i undervisningen har ökat, till exempel digitala läromedel, 
talsynteser och rättstavningsprogram, vilket främjar en pedagogisk differentiering för att nå alla 
elever. 

Under läsåret 2017/2018 har kompetensutveckling för lärare fokuserat på att utveckla lärares 
specialpedagogiska kompetens. Detta har syftat till att utveckla kunskap och förståelse för hur en 
inkluderande lärmiljö och elevers delaktighet påverkar lärandet samt kunskap om hur man utformar 
en tillgänglig och anpassad undervisning. 

I fritidshemmen har en gemensam kompetensutvecklingssatsning genomförts med syfte att öka 
personalens kunskaper om styrdokumenten. Resultatet är bland annat bättre och mer anpassade 
planeringar samt att eleverna är mer delaktiga i undervisningen. 
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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 av Vaxholms stads kulturskola. 

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. Arbete sker med stöd av kommunens folkhälsostrateg och i 
samverkan med socialförvaltningen.  

I arbetet mot ekologisk hållbarhet strävar utbildningsverksamheterna efter att bland annat vara 
miljösmarta i vardagen och bidra till mindre utsläpp. En viktig del i detta arbete är att utbilda barn 
och unga i miljöfrågor. Det handlar om hållbarhet i flera ämnen, om klimat- och naturresurser samt 
ämnesövergripande om solidaritet och medmänsklighet. 

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

Ekonomiskt resultat 

Driftredovisning - verksamhet (tkr) 
Bokslut 
jan-aug 

2017 

Bokslut 
jan-aug 

2018 

Budget 
jan-aug 

2018 

Budget-    
avvikelse 

Prognos 
helår 
2018 

Budget 
helår 
2018 

Prognos- 
avvikelse 

Nämnd- och styrelse -205 -197 -291 95 -298 -437 139 

Kulturskola -2 603 -2 780 -2 780 0 -4 176 -4 170 -6 

Fritidsgårdar -900 -911 -1 010 99 -1 368 -1 515 147 

Öppen förskola -650 -659 -659 0 -988 -988 0 

Förskola, ped omsorg -44 966 -46 610 -50 871 4 262 -69 656 -74 783 5 127 

F-klass, Grundskola, Fritids -110 696 
-112 
200 

-113 
091 

891 
-169 
064 

-169 
687 

623 

Gymnasieskola -30 073 -32 603 -31 327 -1 277 -50 521 -47 292 -3 229 

VUX; SFI -1 895 -2 299 -1 833 -466 -2 853 -2 750 -103 

Gemensam admin -5 673 -6 529 -6 830 301 -10 342 -10 283 -59 

ESU -18 376 -19 819 -21 056 1 236 -31 248 -31 585 338 

Egen regi 3 132 3 778 609 3 168 24 0 24 

Total -212 905 -220829 -229138 8 309 -340490 -343490 3 000 

Volympåverkan -3 264 -3 327   -3 327 -2 172   -2 172 

Total exkl volympåverkan -216 169 -224156 -229138 4 982 -342662 -343490 828 
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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. 
  

Uppföljning av verksamheten 

Insatser för ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter 
Inom allmänkulturen har ett flertal aktiviteter genomförts och förberetts under våren 2018. 
Förberedelser för årets kulturnatt som genomförs i oktober pågår tillsammans med kulturrådet. 
Kulturstipendiater har utsett och kulturbidrag delats ut. I början av 2018 inventerades kommunens 
konst och ett nytt konstregister infördes.  

Inom fritidsområdet har utbytet av konstgräs genomförts under sommaren och entreprenörer 
utbildas i drift av det nya underlagt. Dessutom har utbyggnationen av tennishallen genomförts och 
hyresavtal med tennisklubben har tagits fram. Den nya arrendatorn på Eriksö som arrenderar mark 
för att driva höghöjdsbana har öppnat och genomfört sin första säsong. 

Uppdrag om att ta fram ett idrottspolitiskt program är beslutat och arbetet med detta sker i samråd 
med hållbarhetsenheten. Deltagande i idrottsaktiviteter är generellt högt i Vaxholm, speciellt i 
yngre åldrar och är genomgående jämställt enligt Riksidrottsförbundet. 

Förvaltningen har inventerat befintliga avtal för båtklubbar. I samband med detta har en 
avgiftsmodell tagits fram och förvaltningen har påbörjat arbetet att teckna nya avtal med 
båtklubbarna. 

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

Utökad tillgång till bredband 
Årets målnivå gällande andel invånare som har tillgång till bredband, (75 procent), uppnås enligt 
den senaste statistiken från Post- och telestyrelsen. Förvaltningen bjöd under våren in 
Länsstyrelsens regionala bredbandskoordinator för stöd i utveckling av stadens digitala 
infrastruktur. Staden agerar generellt i en samordnande och tillståndsgivande roll inom 
fiberdragning och kommer starta upp samordningsmöten med ledningsägare. Under året har 
förvaltningen samförlagt fiber på Rindö för att möjliggöra koppling till Rindö förskola och i 
förberedande syfta till den planerade nya skolan på Rindö.  

Vägar och trafiksäkerhet 
Flera mindre åtgärder har utförts för att säkerställa vägarnas skick. I samband med detta har även 
flera målningsarbeten färdigställts för att öka trafiksäkerheten. Vakansen av gatuingenjör har 
resulterat i att flera stora beläggningsarbeten inte utförts. Förvaltningen har dock tagit fram 
långsiktiga planer för underhåll av gatubeståndet. 
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Genomförda och planerade inventeringar  
Inventering av rävar och rådjur har genomförts. Inventeringen ska ligga till grund för kommande 
viltvårdsarbete. Inventering av kommunens skogar kommer att genomföras under hösten och en 
förvaltningsplan är under bearbetning. 

Inventering av stadens servitut mellan åren 1918 – 1968, med anledning av Förnyelselagen, är 
nästintill färdigställd. 

Ekonomiskt resultat 

Driftredovisning - verksamhet (tkr) 
Bokslut 
jan-aug 

2017 

Bokslut 
jan-aug 

2018 

Budget 
jan-aug 

2018 

Budget-    
avvikelse 

Prognos 
helår 
2018 

Budget 
helår 
2018 

Prognos- 
avvikelse 

Nämnd- Och Styrelseverksamhet -151 -155 -216 61 -244 -325 81 

Fysisk och teknisk planering -2 070 -6 514 -5 826 -687 -9 694 -8 864 -830 

Gator och vägar -4 529 -6 163 -7 800 1 637 -9 341 -11 850 2 509 

Parker -3 720 -2 919 -3 466 548 -4 704 -5 200 496 

Allmän Fritidsverksamhet -564 -565 -657 91 -893 -985 92 

Allmän Kulturverksamhet, Övrig -278 -327 -486 159 -644 -729 85 

Bibliotek, Extern Information -2 573 -2 340 -2 749 409 -4 206 -4 210 4 

Idrotts- Och Fritidsanläggning -5 994 -6 716 -6 726 10 -10 396 -10 090 -306 

Hamnverksamhet -329 -198 -438 240 163 -78 241 

Kommersiell verksamhet -499 -562 -580 18 -855 -870 15 

Fördelade Lokalkostnader -214 -593 -97 -496 -977 -158 -819 

Fördelad Gemensam Verksamhet -2 844 -3 204 -2 321 -882 -5 055 -3 488 -1 567 

Periodens resultat -23 765 -30 255 -31 361 1 106 -46 847 -46 847 0 
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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. 

 

Uppföljning av verksamheten 

Individen i fokus 
Införanden av arbetsmetoden IBIC (Individens behov i centrum) pågår sedan hösten 2017 inom 
socialförvaltningen. 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 att individen får möjlighet 
att stärka sina egna resurser och delaktighet vid genomförande av aktiviteter.  

Digitaliseringen ger nya möjligheter 
Socialförvaltningen arbetar för att ta tillvara 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 mer rättssäker 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 istället ett digitalt låssystem, vilket har en mängd 
positiva effekter. Bland annat ökar kundernas trygghet och säkerhet. 

Nyanlända i Vaxholm 
Årsplanen för anvisningar under 2018 från Migrationsverket omfattar ett mottagande av 43 
personer. 24 personer har tagits emot fram till och med augusti. Sammansättningen av de 
nyanlända som anvisas till kommunen har förändrats på så sätt att det till övervägande del är 
familjer som kommer. Andelen kvotflyktingar har ökat avsevärt vilket innebär en större arbetsinsats 
för myndigheten. Idag har myndigheten 84 nyanlända aktuella i verksamheten. 

Arbete viktigt för etablering 
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. Vaxholms företagarförening 
är intresserade av att samverka för att bidra till matchning mellan nyanlända och arbetsmarknaden. 
Kontakt har tagits internt med HR, näringslivsansvarig och utbildningsförvaltningens studie- och 
yrkesvägledare i syfte att samordna de funktioner som arbetar med arbetsmarknadsfrågor. Ett stort 
fokus kommer att ligga på att ordna extratjänster. 

Vaxholms stad tar tillfälligt över äldreboende 
I november tar Vaxholms stad över driften av äldreboendet på Borgmästaregården, Framnäshagen 
och Cyrillus.  

Anledningen är att Norlandia Care AB, som skött driften av äldreboendet sedan 2010, inte har fått 
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tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg), att driva verksamheten vidare. Vaxholms stad 
tar därför över från Norlandia i väntan på att en ny entreprenör upphandlas. 

Nytt SÄBO 
Under året har planeringen för ett nytt SÄBO startat. Projektgruppen har utifrån en anvisad tomt på 
Norrberget tagit fram en lokalplan. Ritningsförslag på ett kommande boende har tagits fram av en 
arkitektbyrå som projektgruppen har haft samarbete med. 

Teamarbete i hemtjänsten har ökat kvaliteten 
Teamarbetet som startade 2017 i hemtjänsten har fortsatt under 2018. Teamarbetet har givit goda 
resultat genom ökad kontinuitet, ökad trygghet samt upplevd högre kvalitet för brukarna. För 
medarbetarna har det också fått positiva effekter med egen schemaplanering, större inflytande 
över sin arbetsdag och bättre samarbete. Brukarna möter idag i snitt 6,5 personal från hemtjänsten 
under en 14 dagarsperiod, vilket är bland det lägsta i landet. 

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. 

Stjärnmärkt hemtjänst samt dagverksamhet 
Under hösten 2018 kommer hemtjänsten samt dagverksamheten att Stjärnmärkas. Det innebär att 
samtliga medarbetare utbildas enligt en modell svenskt Demenscentrum tagit fram. Utbildningen 
sker i fyra steg och innehållet i utbildningen består av grundläggande kunskap om demens samt 
verktyg för att arbeta personcentrerat.  

Elcyklar och elbil bidrar till ekologisk hållbarhet 
Socialförvaltningen bidrar 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.  

Ekonomiskt resultat 

Driftredovisning - verksamhet (tkr) 
Bokslut 
jan-aug 

2017 

Bokslut 
jan-aug 

2018 

Budget 
jan-aug 

2018 

Budget-    
avvikelse 

Prognos 
helår 
2018 

Budget 
helår 
2018 

Prognos- 
avvikelse 

Förvaltningsledning -3 418 -3 373 -3 904 531 -5 331 -5 870 539 

Socialnämnden -352 -359 -511 152 -767 -767 0 

Individ- och familjeomsorg -17 244 -14 370 -19 926 5 556 -22 452 -29 940 7 488 

Funktionshinderomsorg -27 579 -28 440 -33 021 4 581 -44 214 -49 541 5 327 

Äldreomsorg -55 917 -59 455 -53 244 -6 211 -90 552 -79 956 -10 596 

Myndighetsutövning -1 029 -1 867 -2 015 148 -2 782 -3 024 242 

Bidrag till föreningar -85 -71 -57 -14 -85 -85 0 

Periodens resultat -105 624 -107 935 -112 678 4 743 -166 183 -169 183 3 000 
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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. 

 
Uppföljning av verksamheten 

Tillgänglighet och service 
Kundnöjdheten inom bygglov i Vaxholms stad når målnivån (55) i serviceundersökningen Nöjd 
Kund-Index (NKI) i SKL:s Öppna jämförelser. Bokningsbara rådgivningsmöten och utökade 
telefontider har införts under året. Till telefonrådgivningen finns numera ett direktnummer där 
medborgare och andra intressenter når en handläggare fyra dagar i veckan.  

Måluppfyllnaden gällande Stadsbyggnadsnämndens nyckeltal för handläggningstid av ärenden, från 
det att de är kompletta till det att beslut fattas, är fortsatt god. Efter att ha ökat något under årets 
första fyra månader, beroende på införandet av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem, 
har handläggningstiden åter vänt nedåt. Resultatet fram till augusti är i genomsnitt 3,2 veckor att 
jämföra med målnivån 5 veckor och benchmarking på 3,6 veckor. 

Även indikatorn som mäter den totala hanteringen av ett ärende, från det att en ansökan kommer 
in till beslut är fattat och expedierat, ökade under årets första fyra månader med har nu vänt nedåt. 
Resultatet fram till augusti är i genomsnitt 16,9 veckor och därmed uppnås inte målnivån på 
12 veckor. Förutom en ökad grad av komplexitet i ärenden som förlänger handläggningstiderna är 
svårigheter för sökanden att förstå vilka handlingar som krävs orsaker till att ärenden tar lång tid. 
För att minska behov av inväntande av kompletterande handlingar är tydligare information på 
hemsidan samt självförklarande e-tjänster steg som kommer att tas redan under 2018. 

Utveckling av e-tjänster och digitala arbetssätt 
Målnivån för slutbesked som skickades digitalt uppnåddes redan vid tertialrapport 1 på grund av 
ökade möjligheter till digitalt arbete med förvaltningens nya dokument- och 
ärendehanteringssystem. De senaste fyra månaderna har 100 procent av slutbeskeden skickats 
digitalt. 

Möjligheten att beställa kart- och mättjänster via webbformulär är beroende på att staden 
tillhandahåller e-tjänster på stadens webbsida. Själva IT-stödet för detta finns inte inom 
Stadsbyggnadsnämndens förvaltning. Förberedelsearbete med innehåll i e-tjänsterna är gjort och i 
oktober 2018 förväntas e-tjänster finnas tillgängliga. 

Sammantaget har arbetet med digitalisering kommit långt under 2018. Månaderna efter införandet 
av det nya dokument- och ärendehanteringssystemet har krävt att mycket tid investerats i att ändra 
rutiner och handläggningssätt. Initialt har det till exempel påverkat handläggningstiderna, men ju 
fler nya rutiner som kommer till stånd ju mer nytta kan dras av digitaliseringens fördelar. 
Kommunikation sker i större utsträckning än tidigare digitalt vilket har lett till noterbart mindre 
volymer av fysisk post. Mallar för både brev och e-post som finns i dokument- och 
ärendehanteringssystemet gör att mindre tid behöver läggas på kommunikation och samtidigt ges 
besked med liknande innehåll oavsett handläggare vilket i sin tur ökar tydligheten. 
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Nästa steg i digitaliseringen är de redan nämnda e-tjänsterna samt att påbörja digital granskning av 
insända handlingar. Granskningen sker idag mestadels via fysiska ritningar men mjukvara för att 
granska handlingar digitalt finns. 

Ekonomiskt resultat 

 

 

  

Driftredovisning - verksamhet (tkr) 
Bokslut 
jan-aug 

2017 

Bokslut 
jan-aug 

2018 

Budget 
jan-aug 

2018 

Budget-    
avvikelse 

Prognos 
helår 
2018 

Budget 
helår 
2018 

Prognos- 
avvikelse 

Stadsbyggnadsnämnd -174 -165 -146 -20 -231 -219 -12 

Bygglovsverksamhet -2 004 -1 624 -1 405 -219 -2 178 -2 122 -56 

GIS 258 -1 652 -1 514 -138 -2 252 -2 278 25 

Stadsbyggnadsförvaltningen - -4 -20 16 -10 -30 20 

Bygglov och GIS-enheten -87 -234 -266 32 -377 -400 23 

Periodens resultat -2 007 -3 678 -3 350 -328 -5 048 -5 048 0 
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Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) är den gemensamma tillsynsmyndigheten för 
Täby och Vaxholm. Nämnden ska svara kontroll enligt livsmedelslagen, tillsyn enligt 
miljöbalken, strålskyddslagen, alkohollagen och tobakslagen samt kontroll av 
läkemedelsförsäljningen i detaljhandeln. Nämnden ska även svara för information 
och expertkunskap inom verksamhetsområdet. SRMH ansvarar även för miljöövervakning 
avseende sina kontrollobjekt. 
 

Uppföljning av verksamheten 

Ökad tillväxt i regionen och ny samverkanskommun 
Prognosen av måluppfyllelsen ser för helheten god ut. Den ökade tillväxten i regionen med fler 
företag, stora pågående exploateringsprojekt samt en stadigt växande befolkning som förväntar 
sig digitala lösningar har hanterats av SRMH via prioriteringar utifrån befintliga resurser. 
Detta parallellt med att verksamheten har utökats med ytterligare en samverkanskommun 
(Norrtälje) inom livsmedelskontrollen. Organisatoriskt har införlivandet av Norrtäljes 
livsmedelskontroll till SRMH via samverkansavtal från och med januari 2018 inneburit mycket tid till 
att skapa samsyn i arbetssätt och rutiner parallellt med tekniska utmaningar. 
 
Många avvikelser inom livsmedelskontrollen 
Sammantaget väntas all planerad tillsyn enligt miljöbalken och inom alkoholtillstånd hinnas med 
under året. Inom livsmedelskontrollen väntas 80 procent av årets platsbesök hinnas med. Dessutom 
har ovanligt många avvikelser uppmärksammats av livsmedelskontrollen vilket renderat i fler 
uppföljande besök än vanligt. SRMH:s livsmedelskontroll kommer under andra halvåret att 
prioritera besök av de verksamheter som bedöms ha störst risk ur livsmedelssäkerhetssynpunkt. 
 
Utveckling av rutiner och processer 
SRMH behöver utveckla vissa strategiska övergripande rutiner och processer. Exempelvis den 
genomgripande årsplaneringen och uppföljningen för att ännu bättre skapa ett sammanhang inom 
verksamhetsområdet och möjliggöra prioriteringar inom ramen för befintliga rutiner. En mer 
detaljerad budget som är mer specificerad gentemot varje undergrupp och de inom SRMH ingående 
kommunerna behövs också under kommande verksamhetsår för att ännu bättre kunna följa upp 
utfall kontinuerligt samt hantera och analysera avvikelser på bästa sätt. SRMH behöver också 
utveckla sin användning av ärendesystem genom att gå från att använda dubbla ärendesystem till 
att enbart använda ett system. 

 
Ekonomiskt resultat 
Tabellen redovisar Vaxholms stads andel av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämndens 
budget som bekostas av Kommunstyrelsen.  

Driftredovisning - verksamhet (tkr) 
Bokslut 
jan-aug 

2017 

Bokslut 
jan-aug 

2018 

Budget 
jan-aug 

2018 

Budget-    
avvikelse 

Prognos 
helår 
2018 

Budget 
helår 
2018 

Prognos- 
avvikelse 

SRMH -1 265 -1 267 -1 267 0 -1 900 -1 900 0 
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Överförmyndarnämnden 

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

 
Uppföljning av verksamheten 

Förbättrad information till ställföreträdarna 
I en enkätundersökning i början av 2018 till ställföreträdarna framkom det att man inte kände till 

överförmyndarhandläggarnas telefontid och andra kontaktvägar och att informationen på 

webbsidan inte läses. Information har därför skickats ut till ställföreträdarna via e-post. 

Handläggningstiden för årsräkningar uppfattades också vara för lång. Från och med 2018 har 

rutinerna för hantering av årsräkningar ändrats vilket innebär att ställföreträdarna får sina arvoden 

snabbare under förutsättning att korrekt underlag har lämnats in. 

Förbättrad uppföljning och rättssäkerhet 
En mera systematisk statistisk uppföljning har införts under året där det övergripande syftet är att 

få en bättre uppföljning och styrning av verksamheten. Från och med 2018 fastställdes också 

handläggningstider för olika ärendekategorier i syfte att ge en snabb och rättssäker handläggning 

och service till ställföreträdarna/huvudmännen, vilket följs upp i återkommande internkontroller. 

Vidare så har även rutiner för djupgranskning av ärenden förbättrats för att få en bättre 

rättssäkerhet i processerna. 

Godmanskap för ensamkommande barn minskar 
Godmanskap för ensamkommande barn minskar successivt. Orsakerna är att myndighetsålder har 

uppnåtts, överflyttning har gjorts till annan kommun, åldersuppskrivning, permanent- eller tillfälligt 

uppehållstillstånd har erhållits och särskild förordnad vårdnad har tillsatts samt att antalet barn som 

söker asyl i Sverige har minskat. Antalet aktuella ensamkommande unga flyktingbarn har minskat 

drastiskt, vilket dels beror på att vissa har fyllt 18 år och dels har vissa fått beslut om ändrad ålder 

från Migrationsverket. 

Fortsatta utmaningar 
För att upprätthålla en god kvalitet krävs stabilitet, kontinuitet, tydliga processer och rutiner samt 

ett medvetande om vilka mål som gäller. Att vara en attraktiv arbetsgivare och behålla personalen 

är en därmed en prioriterad fråga för verksamheten. 

Ekonomiskt resultat 
Tabellen redovisar Vaxholm stads andel av Överförmyndanämndens budget som bekostas av 
Kommunstyrelsen.  

Driftredovisning - verksamhet (tkr) 
Bokslut 
jan-aug 

2017 

Bokslut 
jan-aug 

2018 

Budget 
jan-aug 

2018 

Budget-    
avvikelse 

Prognos 
helår 
2018 

Budget 
helår 
2018 

Prognos- 
avvikelse 

ÖFN -466 -522 -633 111 -838 -950 112 
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Räkenskaper 

I denna del redovisas stadens och koncernens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, 
investeringssammanställning, noter och redovisningsprinciper.  

 

 

 

Foto: Jesper Wahlström  
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Resultaträkning 

Stadens resultaträkning (mnkr) Not 
Bokslut 
jan-aug 

2017 

Bokslut 
jan-aug 

2018 

Budget 
jan-aug 

2018 

Budget-    
avvikelse 

Prognos 
helår 
2018 

Budget 
helår 
2018 

Prognos 
avvikelse 

Verksamhetens intäkter 1 82,7 71,6 80,9 -9,3 111,3 120,8 -9,6 

Varav jämförelsestörande intäkter*   5,3             

Verksamhetens kostnader 2 -434,3 -444,4 -473,2 28,9 -696,4 -709,3 12,8 

Varav jämförelsestörande kostnader**                

Avskrivningar och nedskrivningar 3 -21,5 -25,1 -23,6 -1,5 -37,0 -35,4 -1,6 

Verksamhetens nettokostnad   -373,0 -397,8 -416,0 18,1 -622,1 -623,8 1,7 

Skatteintäkter 4 427,0 437,6 435,6 2,0 657,8 653,4 4,4 

Statlig skatteutjämning/generella statsbidrag 5 -2,2 -4,9 -2,3 -2,6 -7,4 -3,4 -4,0 

Finansiella intäkter 6 0,7 1,4 1,0 0,4 1,5 1,5 0,0 

Finansiella kostnader 7 -5,9 -4,9 -7,4 2,5 -9,2 -11,2 1,9 

Resultat efter finansnetto   46,5 31,4 10,9 20,5 20,5 16,5 4,0 

Bokslutsdispositioner                 

Resultat före skatt   46,5 31,4 10,9 20,5 20,5 16,5 4,0 

Skatt på årets resultat                 

Periodens resultat   46,5 31,4 10,9 20,5 20,5 16,5 4,0 

* Försäljning av tomträtt 

 

Koncernens resultaträkning (mnkr) Not 
Bokslut 
jan-aug 

2017 

Bokslut 
jan-aug 

2018 

Prognos 
helår 
2018 

Verksamhetens intäkter 1 84,5 73,3 113,4 

Varav jämförelsestörande intäkter*   5,3     

Verksamhetens kostnader 2 -434,8 -444,5 -697,6 

Varav jämförelsestörande kostnader**        

Avskrivningar och nedskrivningar 3 -22,3 -26,0 -38,5 

Verksamhetens nettokostnad   -372,6 -397,2 -622,6 

Skatteintäkter 4 427,0 437,6 657,8 

Statlig skatteutjämning/generella statsbidrag 5 -2,2 -4,9 -7,4 

Finansiella intäkter 6 0,4 1,1 0,9 

Finansiella kostnader 7 -5,9 -4,9 -9,2 

Resultat efter finansnetto   46,7 31,7 19,4 

Bokslutsdispositioner         

Resultat före skatt   46,7 31,7 19,4 

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

Periodens resultat   46,5 31,5 19,4 
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Balansräkning 

Balansräkning (mnkr) Not Koncernens Koncernens Stadens Stadens 

    
bokslut     

aug 2018 
bokslut     

dec 2017 
bokslut     

aug 2018 
bokslut     

dec 2017 

            

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

Immateriella anläggningstillgångar   - - - - 

Mark, byggnader och anläggningar 8 773,0 778,9 723,8 728,8 

Maskiner och inventarier 9 16,8 17,5 16,7 17,5 

S:a Materiella & immateriella  
anläggningstillgångar 

  789,8 796,4 740,5 746,3 

Långfristiga fordringar 10 - - 13,6 15,6 

Bostadsrätter 11 0,8 0,8 0,8 0,8 

Värdepapper och andelar 12 15,1 14,4 58,6 57,9 

S:a Finansiella anläggningstillgångar   16,0 15,2 73,1 74,3 

            

Summa anläggningstillgångar   805,7 811,6 813,6 820,6 

            

Omsättningstillgångar           

Kortfristiga fordringar 13 26,3 38,7 26,4 38,4 

Förråd, lager och exploateringsfastigheter 14 0,8   0,8   

Kassa och bank   109,6 80,0 106,6 76,3 

            

Summa omsättningstillgångar   136,7 118,7 133,8 114,7 

            

SUMMA TILLGÅNGAR   942,5 930,3 947,4 935,3 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Eget kapital 15 333,0 300,6 338,5 306,3 

Summa eget kapital   333,0 300,6 338,5 306,3 

Varav årets resultat   31,5 26,3 31,4 27,3 

            

Obeskattade reserver           

Periodiseringsfond    - - - - 

Summa obeskattade reserver   0,0 0,0 0,0 0,0 

            

Avsättningar           

Avsättning för pensionsskuld inkl. löneskatt  16 48,8 45,6 48,8 45,6 

Summa avsättningar   48,8 45,6 48,8 45,6 

            

Långfristiga skulder           

Lån i banker och kreditinstitut   450,5 466,5 450,5 466,5 

Övriga långfristiga skulder 17 23,6   23,6   

Summa långfristiga skulder   474,1 466,5 474,1 466,5 

            

Kortfristiga skulder           

Övr. kortfristiga skulder/förutbet intäkter 
18-
19 

56,5 67,6 56,1 67,2 

Leverantörsskulder   30,0 50,0 29,9 49,7 

Summa kortfristiga skulder   86,5 117,6 86,0 116,9 

            

Summa skulder   609,4 629,7 608,9 629,0 

            

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   942,5 930,3 947,4 935,3 

      

      

Ställda panter och ansvarsförbindelser (mnkr) Not Koncernens Koncernens Stadens Stadens 

    
bokslut     

aug 2018 
bokslut     

dec 2017 
bokslut     

aug 2018 
bokslut     

dec 2017 

Pensionsskuld, ansvarsförbindelse 20 114,6 116,9 114,6 116,9 

Särskild löneskatt pensionsskuld, 
ansvarsförbindelse 

  27,8 28,4 27,8 28,4 

Borgensåtagande 21 103,0 103,0 103,0 103,0 

Totalt pensionsåtagande inkl löneskatt 22 199,1 202,4 199,1 202,4 

Lokalhyror 23 7,8 10,7 7,8 10,7 

Leasingåtaganden 24 5,6 6,4 5,6 6,4 
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Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys (mnkr) Koncernens Koncernens Stadens Stadens 

  bokslut      
aug 2018 

bokslut       
dec 2017 

bokslut      
aug 2018 

bokslut        
dec 2017 

          

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN         

Periodens resultat 31,5 26,3 31,4 27,3 

Justering för av- och nedskrivningar 26,0 35,6 25,1 34,2 

Justering för gjorda avsättningar 3,2 4,3 3,2 4,3 

Justering övriga ej likviditetspåverkande poster 1,3 16,8 1,3 16,9 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 12,4 7,0 12,0 7,6 

Ökning/minskning förråd, lager och 
exploateringsfastigheter 

-0,8   -0,8   

Ökning/minskning kortfristiga skulder -31,1 16,8 -30,9 17,2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 42,5 106,8 41,3 107,5 

          

INVESTERINGSVERKSAMHETEN         

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -19,7 -71,5 -19,7 -71,5 

Investering i finansiella anläggningstillgångar -0,8 -0,3 1,2 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -20,5 -71,8 -18,5 -71,5 

          

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN         

Nyupptagna lån - - - - 

Amortering av låneskuld -16,0 -50,0 -16,0 -50,0 

Ökning/minskning övriga långfristiga skulder 23,6   23,6   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7,6 -50,0 7,6 -50,0 

          

Periodens kassaflöde 29,6 -15,0 30,3 -14,0 

          

Likvida medel vid årets början 80,0 95,0 76,3 90,3 

Likvida medel vid periodens slut 109,6 80,0 106,6 76,3 
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Investeringsredovisning 

Löpande investeringar (tkr) 
Bokslut       
jan-aug 

2018 

Prognos       
helår 2018 

Budget       
helår 2018 

Prognosa- 
avvikelse 

Kommunstyrelsen         

Inventarier 0 -50 -50 0 

IT -1 199 -2 000 -2 000 0 

E-arkiv 0 0 -500 500 

E-tjänsteplattform 0 -200 -500 300 

Digital utveckling 0 -200 -150 -50 

Miljöbil 0 -300 -300 0 

Kamerautrustning KF -67 -67 -500 433 

Gym -257 -5 000 -6 000 1 000 

Markköp 0 0 -8 000 8 000 

Summa -1 523 -7 817 -18 000 10 183 

Nämnden för teknik, fritid och kultur         

Gator och trafik -971 -2 800 -5 000 2 200 

Om- och tillbyggnader fastigheter -3 965 -11 000 -9 000 -2 000 

Hamnar och kajer 0 0 -1 000 1 000 

Fritid -1 659 -2 200 -1 000 -1 200 

Park och mark -784 -1 500 -1 000 -500 

Energisparåtgärder -252 -500 -1 000 500 

Summa -7 631 -18 000 -18 000 0 

Barn- och utbildningsnämnden         

Inventarier -576 -1 000 -1 000 0 

Summa -576 -1 000 -1 000 0 

Socialnämnden         

Digital utveckling 0 -150 -200 50 

Inventarier och utrustning 0 -100 -100 0 

Miljöbil 0 -350 -300 -50 

Summa 0 -600 -600 0 

Stadsbyggnadsnämnden         

Ärendehanteringssystem -339 -339 300 -639 

Digital utveckling 0 -61 100 -161 

Summa -339 -400 400 -800 

          

Summa investeringar -10 069 -27 817 -37 200 9 383 
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Långsiktiga investeringar (tkr) 
Bokslut        
jan-aug 

2018 

Prognos        
helår 2018 

Budget        
helår 2018 

Prognos-
avvikelse 

Särskilt boende -302 -700 -1 000 300 

Skolor -1 244 -6 800 -32 300 25 500 

Förskolor -660 -500 -800 300 

Idrottshallar -7 426 -9 600 -6 600 -3 000 

Engarn 0 0 -2 000 2 000 

Vaxön 1:26  0 0 -3 000 3 000 

Reserv 0 0 -11 000 11 000 

Summa investeringar -9 632 -17 600 -56 700 39 100 

 

Investeringar totalt (tkr) 
Bokslut        
jan-aug 

2018 

Prognos        
helår 2018 

Budget        
helår 2018 

Prognos-
avvikelse 

Summa totala investeringar -19 701 -45 417 -93 900 48 483 
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Noter 

 

 

 

 

Not 1 Verksamhetens intäkter (tkr)

1808 1708 1808 1708

Taxor och avgifter 23 539 23 145 23 539 23 145

Bidrag 29 305 37 495 29 305 37 495

Hyror/arrenden 17 421 16 501 15 736 14 777

Jämförelsestörande post, försäljning av tomträtt - 5 300 - 5 300

Övrigt 3 037 2 019 3 038 2 019

Summa 73 302 84 460 71 618 82 736

Not 2 Verksamhetens kostnader (tkr)

1808 1708 1808 1708

Personalkostnader -202 724 -189 903 -202 724 -189 903

Kostnad köp av verksamhet -167 854 -176 618 -167 854 -176 618

Lokaler -16 599 -16 629 -17 170 -16 816

Övriga verksamhetskostnader -57 326 -51 600 -56 622 -50 939

Jämförelsestörande post, utrangering av skola

Summa -444 503 -434 750 -444 370 -434 276

Not 3 Avskrivningar enl plan (tkr)

1808 1708 1808 1708

Avskrivningar inventarier -2 763 -2 252 -2 745 -2 252

Avskrivningar anl.tillgångar -23 222 -20 039 -22 341 -19 231

Summa -25 985 -22 291 -25 086 -21 483

Not 4 Skatteintäkter (tkr)

1808 1708 1808 1708

Allmän kommunalskatt 439 124 429 083 439 124 429 083

Slutlig avräkning 2017 -1 504 946 -1 504 946

Preliminär avräkning 2018* 8 -3 007 8 -3 007

Summa 437 628 427 022 437 628 427 022

*Enligt SKL

Koncernen Staden

Koncernen Staden

Koncernen Staden

Koncernen Staden

Not 5 Statlig skatteutjämning/generella statsbidrag (tkr)

1808 1708 1808 1708

Kostnadsutjämningsbidrag 24 965 28 799 24 965 28 799

Inkomstutjämning -33 168 -36 518 -33 168 -36 518

Införandebidrag 739 2 784 739 2 784

Regleringsavgift 1 237 -75 1 237 -75

Avg till LSS-utjämning -15 933 -13 810 -15 933 -13 810

Kommunal fastighetsavgift 16 165 15 736 16 165 15 736

Övriga statsbidrag 1 108 870 1 108 870

Summa -4 887 -2 214 -4 887 -2 214

Not 6 Finansiella intäkter (tkr)

1808 1708 1808 1708

Utdelning aktier 1 0 274 0

Övriga räntor 778 350 778 668

Borgensavgifter 337 337

Summa 1 116 350 1 389 668

Koncernen Staden

Koncernen Staden
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Not 7 Finansiella kostnader (tkr)

1808 1708 1808 1708

Räntor anläggningslån* -4 337 -5 249 -4 337 -5 249

Övr finansiella kostnader -198 -662 -198 -662

Ränta pensionsskuld -387 -387

Omräkning RIPS pensionsskuld - -

Summa -4 922 -5 911 -4 922 -5 911

Per 2018-08-31 utnyttjar staden ränteswappar för totalt 180 mnkr för att säkra 

räntenivån. 

Något marknadsvärde för dessa har inte upptagits i balansräkningen. 

Den genomsnittliga totala räntesatsen för per 2018-08-31 uppgick till 1,77%,

kapitalbindningstiden uppgick till 2,22 år och räntebindningstiden till 1,84 år.

Not 8 Fastigheter och mark (tkr)

1808 1712 1808 1712

Ing. anskaffningsvärde 1/1 1 096 276 829 214 1 032 476 765 420

Ingående pågående investeringar 6 331 256 335 6 331 256 335

Årets investeringar 1 827 307 415 1 827 307 415

Förändring pågående arbete 15 478 -247 944 15 478 -247 944

Pågående arbete återfört till drift - -2 060 - -2 060

Utrangering - -40 359 - -40 359

Ack. Avskrivning (IB) -323 700 -317 777 -309 965 -305 361

Årets avskrivning -23 221 -31 862 -22 341 -30 551

Nedskrivning - - - -

Utrangering - 25 947 - 25 947

Summa 772 991 778 909 723 806 728 842

Koncernen Staden

Koncernen Staden

Specifikation av fastigheter 1808 1712 1808 1712

Förvaltningsfastigheter 28 966 29 693 28 966 29 693

Kommunala fastigheter 9 798 14 503 9 798 14 503

Skolfastigheter inkl Fritidsgård 251 875 260 720 251 875 260 720

Sociala fastigheter 102 411 102 248 102 441 102 248

Förskolor 42 766 44 979 42 766 44 979

Hamnanläggningar 11 677 11 530 11 677 11 530

Gator och vägar 39 989 41 289 39 989 41 289

Idrottsanläggningar 107 139 109 746 107 139 109 746

Friluftsanläggningar 9 556 10 027 9 556 10 027

Smeden 39 528 40 239 - -

Vasavägen 5 478 5 648 - -

Mark 101 956 101 956 97 776 97 776

Pågående investering 21 809 6 331 21 809 6 331

Summa 772 948 778 909 723 792 728 842

Not 9 Inventarier (tkr)

1808 712 1808 1712

Ing. anskaffningsvärde 1/1 85 423 73 318 85 294 73 318

Pågående arbete - - - -

Årets investeringar 1 877 11 976 1 877 11 976

Förändring pågående arbete - - - -

Utrangering/försäljning - - - -

Ack. Avskrivning (IB) -67 766 -64 061 -67 745 -64 061

Årets avskrivning -2 763 -3 684 -2 745 -3 684

Utrangering/omföring - - - -

Nedskrivning - - - -

Summa 16 771 17 549 16 681 17 549

Koncernen Staden
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Not 10 Långfristig fordran (tkr)

1808 1712 1808 1712

Lån till dotterbolag - - 13 630 15 539

Summa 0 0 13 630 15 539

Not 11 Bostadsrätter (tkr)

1808 1712 1808 1712

Brf Hemgården 105 105 105 105

Brf Alfågeln 709 709 709 709

Summa 814 814 814 814

Not 12 Värdepapper och andelar (tkr)

1808 1712 1808 1712

Roslagsvatten AB 6.634 st á nom. 100 kr 5 035 5 035 5 035 5 035

Vaxholmsvatten AB 1 st á nom. 1000 kr 1 1 1 1

AB Vårljus 245 st á nom. 100 kr 49 49 49 49

Business Arena B.A.S 1 st á nom. 1.000 kr 1 1 1 1

Stockholmsregionens Försäkring AB 10.440 st á nom 100 kr 1 044 1 044 1 044 1 044

Inera 5 st á nom 8500 kr 43 43 43 43

Vaxholm Smeden 3 AB 1000 st á 100 kr, helägt - - 37 270 37 270

Vasavägen AB 500 st á 100 kr, helägt - - 6 216 6 216

Kommuninvest 1 andel 6 970 6 190 6 970 6 190

Förlagsbevis Kommuninvest 2 000 2 000 2 000 2 000

Summa 15 143 14 363 58 629 57 849

Koncernen Staden

Koncernen Staden

Koncernen Staden

Not 13 Kortfristiga fordringar (tkr)

1808 1712 1808 1712

Kundfordringar 5 419 12 013 5 286 11 393

Interimsfordringar 19 163 23 896 20 211 23 897

Osäkra fordringar -1 052 -1 542 -1 052 -1 542

Skatte- och momsfordran 2 808 4 379 1 969 4 669

Summa 26 338 38 746 26 414 38 417

Not 14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter (tkr)

1808 1712 1808 1712

Exploateringsfastigheter 801 - 801 -

Summa 801 - 801 -

Not 15 Eget kapital (tkr)

1808 1712 1808 1712

Ingående eget kapital* -295 073 -268 713 -300 696 -273 409

Uppskrivningsfond Kommuninvest -6 422 -5 643 -6 422 -5 643

Periodiseringsfond - - - -

Periodens resultat -31 546 -26 275 -31 371 -27 287

Utgående eget kapital -333 041 -300 631 -338 489 -306 339

*Varav öronmärkt 4,5 mkr för pensionskostnader

Not 16 Avsättningar (tkr)

1808 1712 1808 1712

Pensionsskuld -39 306 -36 697 -39 306 -36 697

Särskild löneskatt -9 536 -8 903 -9 536 -8 903

Uppl skatteskuld - - - -

Summa -48 842 -45 600 -48 842 -45 600

Koncernen Staden

Koncernen Staden

Koncernen Staden

Koncernen Staden
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Not 17 Övriga långfristiga skulder (tkr)

1808 1712 1808 1712

Handpenning för exploateringsmark -23 552 - -23 552 -

Summa -23 552 0 -23 552 0

Not 18 Övriga kortfristiga skulder (tkr)

1808 1712 1808 1712

Interimsskulder -16 928 -2 649 -16 573 -2 624

Upplupna räntor -1 274 -2 060 -1 274 -2 060

Upplupen pensionsskuld, individuell del inkl. löneskatt -7 820 -11 530 -7 820 -11 530

Semesterlöneskuld -8 765 -13 693 -8 765 -13 693

Övriga kortfristiga skulder -12 521 -28 755 -12 443 -28 335

Summa -47 308 -58 687 -46 875 -58 242

Not 19 Förutbetalda intäkter (tkr)

1808 1712 1808 1712

Förutbetalda intäkter kunder -2259 -2647 -2259 -2647

Förutbetalda intäkter Skolverket -1729 -4531 -1729 -4531

Bidrag socialstyrelsen - - - -

Bidrag (Socialförvaltningen) -4 231 -504 -4 231 -504

Förutbet intäkt bygglov -333 -689 -333 -689

Övrigt förutbetald -686 -563 -686 -563

Summa -9 238 -8 934 -9 238 -8 934

Not 20 Pensionsskuld, ansvarsförbindelse (tkr)

 1808 1712 1808 1712

Vaxholms stad* -112 032 -114 276 -112 032 -114 276

Storstockholms brandförsvar* -2 632 -2 632 -2 632 -2 632

Summa -114 664 -116 908 -114 664 -116 908

* Exkl. löneskatt

Not 21 Borgensåtaganden (tkr)

1808 1712 1808 1712

Vaxholmsvatten AB -100 983 -100 983 -100 983 -100 983

Roslagsvatten AB -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Kommunalt förlustansvar egnahem - - - -

Summa -102 983 -102 983 -102 983 -102 983

Proprieborgen, Kommuninvest

Vaxholms kommun har i februari 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen

skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida

förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar

i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts 

ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlems-

kommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgens-

förbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 

storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest 

i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 

respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vaxholms stads ansvar 

enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 

uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342,5 miljarder kronor 

och totala tillgångar till 349,2 miljarder kronor. Stadens andel av de totala 

förpliktelserna uppgick till 493,8 miljoner kronor och andelen av de totala 

tillgångarna uppgick till 504,9 miljoner kronor. 

Koncernen Staden

Koncernen Staden

Koncernen Staden

Koncernen Staden

Koncernen Staden
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Not 22 Totalt pensionsåtagande (tkr)

1808 1712 1808 1712

Kortfristig skuld, individuella valet -7 820 -11 530 -7 820 -11 530

Avsättning för pensioner -48 842 -45 600 -48 842 -45 600

Ansvarsförbindelser pensioner* -142 481 -145 270 -142 481 -145 270

Summa** -199 143 -202 400 -199 143 -202 400

* Inkl Storstockholms Brandförsvar

** Inkl löneskatt

Inga finansiella placeringar finns avseende pensionsmedel.

Not 23 Lokalhyror (tkr)

1808 1712 1808 1712

Avgifter på hyresavtal inom ett år -7 811 -6 394 -7 811 -6 394

Avgifter på hyresavtal 1-5 år - -4 307 - -4 307

Avgift på hyresavtal 5-10 år - - - -

Summa -7 811 -10 701 -7 811 -10 701

Not 24 Leasingåtagande (tkr)

1808 1712 1808 1712

Avgifter på avtal inom ett år -3 069 -2 327 -3 069 -2 327

Avgifter på avtal 1-5 år -2 529 -4 024 -2 529 -4 024

Avgifter på avtal längre än 5 år - - - -

Summa -5 598 -6 351 -5 598 -6 351

Koncernen Staden

Koncernen Staden

Koncernen Staden
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Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 

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

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

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

Nedan lämnas kommentarer till de redovisningsprinciper kommunen använt samt avvikelser 
jämfört med lagstiftning och rekommendationer. 

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

Under året har större investeringar bestående av komponenter aktiverats som separata enheter 
med separat avskrivningstid. Majoriteten av anläggningarna som ligger i balansräkningar har delats i 
komponenter. Alla befintliga anläggningar kommer inte att kunna delas. 

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

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

Nedlagda kostnader vid pågående projekt redovisas som pågående arbeten till dess att de tas i 
bruk. 

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

Avskrivningstider 
Verksamhetsfastigheter 10–70 år 

Hyresfastigheter 10–70 år 

Gator och vägar 10–33 år 

Maskiner och inventarier 3–10 år 

Fordon 3–10 år 

Datorer 3 år 

Mark Skrivs ej av 

Konst Skrivs ej av 
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Exploateringar 
Utgifter för exploatering redovisas som omsättningstillgång. Med exploatering avses 
iordningställande av mark för arbets- och bostadsområden som staden beräknar sälja.  

Försäljning redovisas mot resultaträkningen tillsammans med matchande kostnader när 
äganderätten övergår till köparen.  

Utgifter för tillgångar avsedda för stadigvarande bruk som skall kvarstå i stadens ägo redovisas som 
anläggningstillgång. 

Sammanställd redovisning (RKR 8.2) 
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund i vilka Vaxholms stad har 
minst tjugo procents inflytande. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår i 
avsnittet Koncernöversikt. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad 
helhetsbild av stadens ekonomiska ställning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten 
bedrivs.  

Jämförandestörande och extraordinära poster (RKR 3.1) 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i 
resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten.  

Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande. Dessutom redovisas 
alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för 
tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelsestörande. 

Skatteintäkter (RKR 4.2) 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges kommuner och landsting 
(SKL:s) decemberprognos i enligt med rekommendation RKR 4.2. 

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

Kassa och bank 
Vaxholms stad tillämpar inte koncernkonto utan redovisar ställningen på respektive bolags 
balansräkning 

Pensioner (RKR 2.2, 7.1, 10.2, 17.2) 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i staden är beräknade enligt Sveriges Kommuner 
och Landstings beräkningsmodell, RIPS17. 

Pensioner redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pensioner inklusive löneskatt intjänade 
till och med 31 december 1997 behandlas som ansvarsförbindelse. 

Pensionsåtaganden avseende det individuella valet, och som intjänats under perioden, har 
kostnadsfört och redovisats som kortfristig skuld.  

Det gäller även den särskilda löneskatten för individuella delen. Åtaganden för visstids- eller särskild 
ålderspension samt intjänad pensions på löneandelar över 7,5 basbelopp har kostnadsförts under 
perioden samt redovisats som avsättning i balansräkningen. 
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Rapport 
 
 

61 av 61 

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

Leasing- och hyresavtal (RKR 13.2) 
Vaxholms stad har för närvarande bara operationella leasingavtal och dessa bokförs ej som tillgång 
utan som kostnad på resultatet. 
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1 Sammanfattning 

Vi har av Vaxholms Stads revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten 
per 2018-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 

Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande 
avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin 
bedömning. 

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten 

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

— Stadens resultat för delåret uppgår till 31,4 mkr, vilket är 15,1 mkr lägre än samma 
period förra året. Det beror främst på att verksamhetens nettokostnader ökar mer än 
vad skatteintäkterna och generella statsbidrag och utjämning gör.  

— Stadens prognos för helåret uppgår till 20,5 mkr. Historiskt sett är det en trend att 
delårsresultatet är högre än prognosen för helår och det beror oftast på att 
kostnaderna inte kommer linjärt över året.  

— Stadens balanskravsresultat beräknas uppgå till 20,5 mkr för 2018.   

Vår bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
kommunens resultat och ställning. Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats i 
enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål  

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella 
mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna 
ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen för den ekonomiska förvaltningen. 

Finansiella mål 

Vår bedömning är i likhet med stadens att nyckeltalen för ”ett resultat på 2,5 % av 
skatteintäkterna” och ”Soliditet på minst 30 %” kommer att uppnås. Vår bedömning när 
det gäller nyckeltalet ”Budgetavvikelse 0 mkr” är att vi bedömer att detta också kommer 
att uppnås då staden prognostiserar en positiv budgetavvikelse för helåret 2018.  
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Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen och vår bedömning är att de 
finansiella målen kommer att uppnås för 2018 och det bygger på prognosen för 2018.  

 

Verksamhetsmål 

Vår sammanfattande bedömning är att redovisningen har utvecklats positivt genom att 
bedömningen avseende måluppfyllelsen är tydlig. Denna bygger dock i vissa fall på 
prognoser där underlag saknas. För dessa mål kan vi inte göra någon bedömning. I 
övrigt gör vi ingen annan bedömning av måluppfyllelsen än staden. 
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2 Inledning 

Vi har av Vaxholms stads revisorer fått i uppdrag att granska delårsrapporten för 
perioden 2018-01-01 - 2018-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. Vårt 
uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin 
bedömning. 

Av kommunal redovisningslag framgår att kommuner ska upprätta minst en 
delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 
räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även 
den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av 
Kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.  

Kommunens ekonomiavdelning upprättar anvisningar och tidplaner som skickas ut till 
respektive förvaltning. I anvisningarna framgår syftet med delårsrapporteringen samt 
anvisningar rörande periodiseringar, underlag till balansposter och 
redovisningsprinciper. Avstämning och periodiseringar görs i redovisningen vid 
respektive förvaltning. Tidplanen anger när i tiden åtgärder måste vara klara och när 
systemen stänger för attest av kund- och leverantörsfakturor.  

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas 
uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 

 Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, 
kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och landsting 

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

 Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av 
utlåtandet till Kommunfullmäktige 

2.2 Avgränsning 

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2018-08-31. 
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Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL1 och Skyrev2. Det innebär att vi 
planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med hög men inte absolut 
säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

Granskningen av räkenskaperna är översiktlig och avser endast underlag för bedömning 
av fullmäktiges finansiella mål. En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och 
riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som 
vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan 
säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en 
fullständig revision utförts.   

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) 
i delårsrapporten.  

I vår granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över kommunens 
kostnader och intäkter. 

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande 
noter. Sidorna 3-19 har endast granskats utifrån om informationen är förenlig med de 
finansiella delarna. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna 
och att informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs. 
vi granskar inte alla siffror på nämnda sidor.  

2.3 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer: 

 Kommunallag (KL) och kommunal redovisningslag (KRL) 

 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL  

 Interna regelverk och instruktioner 

 Fullmäktigebeslut 

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av Kommunfullmäktige 
beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning.  

                                                
1 Sveriges Kommuner och Landsting 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 

74



 

 5 
 

© 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved 

 
Document classification: KPMG Public 

Vaxholms Stad 

 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2018-08-31 

KPMG AB 

 2018-11-05 

2.4 Ansvarig nämnd 

Granskningen avser Kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § 
Kommunallagen ska behandlas av Kommunfullmäktige.  

Rapporten är saklighetsgranskad av ekonomiavdelningen. 

2.5 Projektorganisation/granskningsansvariga 

Granskningen har genomförts av Besnik Avdiu, revisor, under ledning av Cecilia Kvist, 
auktoriserad revisor. Anders Petersson har deltagit i sin roll som kundansvarig. 

2.6 Metod 

Granskningen har genomförts genom: 

 Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten 

 Intervjuer med berörda tjänstemän  

 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 

 Stickprovsvis granskat specifikationerna till delårsbokslutet med tillhörande underlag 
för avstämning och verifiering av väsentliga balansposter i den omfattning som krävs 
som underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål 

 Översiktlig analys av resultaträkningen 

 

  

75



 

 6 
 

© 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved 

 
Document classification: KPMG Public 

Vaxholms Stad 

 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2018-08-31 

KPMG AB 

 2018-11-05 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Anvisningar och styrdokument 

I KRL framgår att kommunerna ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en 
period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, d v s högst åtta 
månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska 
behandlas av fullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.  

Kommunens ekonomikontor upprättar anvisningar och tidplaner som skickas ut till 
respektive förvaltning. I anvisningarna ingår bl a instruktioner rörande periodiseringar, 
underlag till balansposter och redovisningsprinciper. Avstämning och periodiseringar 
görs i redovisningen vid respektive förvaltning. Tidplanen anger när i tiden åtgärder 
måste vara klara och när systemen stänger för attest av kund- och leverantörsfakturor.  

Vaxholms Stad har valt att förlägga delårsrapporten till den 31 augusti och benämner 
delårsrapporten Delårsrapport per 2018-08-31 med helårsprognos (T2). 

 

Kommentar 

Vår bedömning är att anvisningarna fyller sitt syfte.  

Vid vår granskning framkom att staden saknar en dokumenterad bokslutsprocess där 
väsentliga kontroller framgår i syfte att säkerställa rättvisande resultat och ställning för 
staden. Det ingår dock i årets utvecklingsplan att kartlägga bokslutprocessen och 
budgetprocessen. Ekonomiavdelningen har påbörjat arbetet vid granskningstillfället och 
vi ser positivt på att bokslutsprocessen och budgetprocessen kartläggs och blir ett 
dokument.  

Vi ser fram emot att få ta del av stadens dokumenterade bokslutsprocess och dess 
väsentliga kontroller under 2019.  

3.2 Bedömning utifrån fullmäktiges mål 

3.2.1 Bakgrund 

Enligt Kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 

Vaxholm har utifrån sin vision brutit ned målen till tre övergripande målområden: 
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• Kvalitet 

• Livsmiljö  

• Ekonomi 

Till de tre strategiska målen har staden kopplat indikatorer för att kunna mäta 
måluppfyllelsen och det är Kommunfullmäktige som fattar beslut om de övergripande tre 
målen, strategiska målen och indikatorerna.  

Vaxholms Stad använder Stratsys för uppföljning och från och med i år gör staden en 
egen sammanställning utifrån uppgifterna från Stratsys för att tydliggöra varje 
övergripande målområde på ett tydligare sätt för läsaren samt har med en förklaring till 
hur målen beräknas.  

3.2.2 Finansiella mål 

Ekonomimålet är en sammanvägd bedömning av dels de tre kommungemensamma 
nyckeltalen som redovisas nedan dels de av förvaltningarna antagna nyckeltalen.  

 

Nyckeltal fastställda av fullmäktige Prognostiserad måluppfyllelse enligt 
delårsrapport 

Ett resultat på 2,5 % av skatteintäkterna Driftsresultatet i delåret uppgår till 7,2 % och 
prognosen ligger på 3,2 %. Stadens 
bedömning är att målet kommer att uppnås. 

Soliditet på minst 30 % Soliditeten i delåret uppgår till 35,7 %. 
Stadens bedömning är att målet kommer att 
uppnås. 

Budgetavvikelse 0 mkr  Budgetavvikelsen i delåret uppgår till +30,2 
mkr och i prognosen uppgår avvikelsen till 
+4,0 mkr. Stadens bedömning är att målet 
kommer att uppnås. 

 

Kommentar 

Vår bedömning är i likhet med stadens att nyckeltalen för ”ett resultat på 2,5 % av 
skatteintäkterna” och ”Soliditet på minst 30 %” kommer att uppnås. Vår bedömning när 
det gäller nyckeltalet ”Budgetavvikelse 0 mkr” är att vi bedömer att detta också kommer 
att uppnås då staden prognostiserar en positiv budgetavvikelse för helåret 2018.  
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Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen och vår bedömning är att de 
finansiella målen kommer att uppnås för 2018 och det bygger på prognosen för 2018.  

3.2.3 Verksamhetsmål 

Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk 
hushållning ur ett verksamhetsperspektiv skall upprättas. Dessa mål skall följas upp och 
kommenteras i samband med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport.  

Vaxholms stad har förutom målområdet Ekonomi två ytterligare målområden: Kvalitet 
och Livsmiljö. Livsmiljö definieras utifrån två perspektiv: social hållbarhet och ekologisk 
hållbarhet.  

3.2.3.1 Målområde Kvalitet 

 

Källa: Tertialbokslut 2 med helårsprognos 2018, Vaxholms stad 
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3.2.3.2 Målområde Livsmiljö 

 

Källa: Tertialbokslut 2 med helårsprognos 2018, Vaxholms stad 

 

3.2.4 Sammanvägd bedömning  

Kommunstyrelsen har en sammanvägd bedömning vad gäller målen med bäring på god 
ekonomisk hushållning i delårsrapporten.  

För att klara målen med bäring på god ekonomisk hushållning har kommunstyrelsen satt 
upp målet att om prognosen visar att mer än 50 % av den aggregerade måluppfyllelsen 
bedöms uppfylld (grönt) eller på väg att uppfyllas (gult) inom alla områdena bedöms 
målen uppfyllas. Mot bakgrund av detta är kommunstyrelsens bedömning att staden 
kommer att klara målen för god ekonomisk hushållning för helåret.  
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Källa: Tertialbokslut 2 med helårsprognos 2018, Vaxholms stad 

 

Kommentar 

Vår sammanfattande bedömning är att redovisningen har utvecklats positivt genom att 
bedömningen avseende måluppfyllelsen är tydlig. Denna bygger dock i vissa fall på 
prognoser där underlag saknas. För dessa mål kan vi inte göra någon bedömning. I 
övrigt gör vi ingen annan bedömning av måluppfyllelsen än staden. 

3.3 Förvaltningsberättelsens innehåll och struktur 

Enligt kommunal redovisningslag 9 kap 2 § ska delårsrapporten innehålla en översiktlig 
redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående 
års utgång. Uppgift ska lämnas om: 

 sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och 
ställning 

 sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under 
rapportperioden eller efter dennas slut. 

Sedan 2014 finns även en rekommendation av RKR avseende delårsrapport (RKR 22). 
Syftet med rekommendationen är att ange minimikraven för innehållet i en delårsrapport 
och principerna för bedömning av vilka poster som ska tas med i delårsrapporten, och 
hur dessa ska värderas.  

Kommentar 

Nämndernas verksamhetsberättelser regleras inte av kommunala redovisningslagen, 
utan betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Såsom framgår 
under avgränsning har vi inte granskat nämndvis redovisning.  

80



 

 11 
 

© 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved 

 
Document classification: KPMG Public 

Vaxholms Stad 

 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2018-08-31 

KPMG AB 

 2018-11-05 

Delårsrapporten innehåller alla förväntade delar, d.v.s. en förenklad 
förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning samt upplysning om tillämpade 
redovisningsprinciper.  

Vår bedömning är i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger 
en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning.  

3.3.1 Finansiella rapporter och jämförelsetal  

De finansiella rapporter som ingår i en delårsrapport ska upprättas enligt följande: 

a) En balansräkning per den aktuella delårsperiodens slut och jämförelsetal för närmast 
föregående räkenskapsårs utgång. 

b) En resultaträkning för delårsperioden med jämförelsetal för motsvarande period 
närmast föregående räkenskapsår, helårsprognos samt årsbudget. 

Kommentar 

Vår bedömning är att Vaxholms Stad har med alla förväntade delar när det gäller 
balans- och resultaträkning och dess jämförelsetal.  

 

3.3.2 Redovisningsprinciper 

I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett 
enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med KRL 
och RKRs rekommendationer.  

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via intervjuer 
med redovisningspersonal samt översiktlig avstämning av kommunens delårsrapport 
mot RKRs gällande rekommendationer.  

Kommentar 

Vår bedömning utifrån vår översiktliga granskning är att inga avvikelser noterats utifrån 
tillämpade redovisningsprinciper. Vi rekommenderar staden att årligen dokumentera en 
egen genomgång mellan aktuella redovisningsprinciper och av staden tillämpade 
principer. Vidare rekommenderar vi staden att utveckla stycket i delårsrapporten 
avseende komponentredovisning samt tydliggöra om förändring av 
redovisningsprinciper har skett mellan åren.  

3.4 Balanskravet 

En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta 
ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Ett balanskravsunderskott ska regleras senast 
tre år efter att det har konstaterats i årsredovisningen. Fullmäktige ska anta en 
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åtgärdsplan för hur en reglering ska ske. För att inte tid ska gå förlorad bör åtgärder 
sättas in så fort som möjligt. Enligt prop 2003/04:105 bör det åtminstone översiktligt i 
delårsrapporten framgå vilka åtgärder som krävs för att uppnå balanskravet. 

Staden redovisar en avstämning av balanskravet enligt kommunallagen i 
förvaltningsberättelsen. I delårsrapporten står det att stadens prognostiserade 
balanskravsresultat uppgår till 20,5 mkr. Kommunen har inga tidigare underskott att 
återställa.  

Kommentar 

Vår bedömning är att staden kommer att klara balanskravet för helåret.  

 

3.5 Resultaträkning 

3.5.1 Resultaträkning – Stad 

 

Belopp i mkr 
Delår   
201808 

Delår   
201708 

Bokslut     
2017 

Budget    
2018 

Prognos 
2018 

Verksamhetens 
nettokostnader -397,8  -373,1  -602,0  -623,8  -622,1  

Varav jämförelsestörande 
poster 0,0  5,3  5,3  0,0  0,0  
Förändring i %, jmf med 
föregående år 8,2  0,5  4,6  2,1  5,3  
Skatteintäkter och statsbidrag 432,7  424,8  638,3  650,0  650,4  

Förändring i %, jmf med 
föregående år 1,9  3,9  3,7  1,8  1,9  
Finansnetto (inkl 
pensionsförvaltning) -3,5  -5,2  -9,0  -9,7  -7,7  

Årets resultat 31,4  46,5  27,3  16,5  20,6  

Årets resultat i relation till 
skatteintäkter och bidrag % 7,3 % 10,9 % 4,3 % 2,5 % 3,2 % 

 

Kommentar 

En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än 
kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.  
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Kommunens resultat för delåret uppgår till 31,4 mkr, vilket är 15,1 mkr lägre än samma 
period förra året. Det beror främst på att verksamhetens nettokostnader ökar mer än vad 
skatteintäkterna och generella statsbidrag och utjämning gör.  

Stadens årsprognos uppgår till 20,5 mkr, vilket är lägre än delårsresultatet. Historiskt sett 
är det en trend att delårsresultatet är högre än vid helår och det beror oftast på att 
kostnaderna inte kommer linjärt över året. Tidigare år har vår granskning visat på att 
prognosen för helåret stämmer ganska bra överens med årets slutliga resultat.   

3.5.2 Resultaträkning – Koncern 

 

Belopp i mkr 
Delår 
201808 

Delår   
201708 

Bokslut 
2017 

Prognos 
2018 

Verksamhetens 
nettokostnader -397,2 -372,6 -602,1  -622,6  

Skatteintäkter och statsbidrag 432,7 424,8 638,3  650,4  

Finansnetto  -3,8 -5,5 -9,8  -8,3  

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0  0,0  

Skatt   -0,2 -0,2 -0,1  0,0  

Årets resultat 31,5  46,5  26,3  19,5  

Nettokostnader inkl. 
finansnetto i relation till 
skatteintäkter och bidrag 92,7  89,0  95,9  97,0  

 

Kommentar 

Dotterbolagen är mindre bolag och bidrar inte med så stora skillnader mot Vaxholms 
Stad och därav inga ytterligare kommentarer.  
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3.5.3 Driftredovisning per nämnd 

 

Driftsredovisning per 
nämnd (mkr) 

Utfall     
201808 

Utfall     
201708 

Budget 
delår 

Budget     
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget - 
prognos 

Avvikelse 
delårsbudget 
mot utfall 

Kommunstyrelsen -44,7 -40,2  -44,9  -67,5  -70,5  -3,0  4,7  

Exploateringsintäkter, 
ingår ej i ovan   5,3        0,0  5,3  
Barn- och 
utbildningsnämnden -220,8 -212,9  -229,1  -343,5  -340,5  3,0  16,2  

Stadsbyggnadsnämnden -3,7 -2,0  -3,4  -5,0  -5,0  0,0  1,4  

Socialnämnden -107,9 -105,6  -112,7  -169,2  -166,2  3,0  7,1  
Nämnden för teknik, fritid 
och kultur -30,3 -23,8  -31,4  -46,8  -46,8  0,0  7,6  
Summa -407,4  -379,2  -421,5  -632,0  -629,0  3,0  42,3  

                
Finansansvaret 438,7 425,7  432,4  648,6  649,6  1,0  -6,7  

                

Periodens resultat 31,3 46,5 10,9 16,6 20,6 4,0 35,6 

 

Kommentar 

Historiskt sett är trenden att staden visar på ett stort överskott i samband med 
delårsbokslutet och anledningen är bland annat att det är mindre aktiviteter i 
verksamheterna under sommarmånaderna och därmed lägre kostnader.  

Vi tidigare noterat att staden har mindre avvikelser både mot budget och prognos när 
det gäller helår, vilket är mycket positivt då beslut fattas utifrån tillförlitlig ekonomisk 
information.  

3.6 Investeringsredovisning 

Kommunfullmäktige fattade beslut om en investeringsram om 93,9 mkr för 2018 där 
större investeringar återfinns inom skolor, markköp, om- och tillbyggnader av 
fastigheter samt gym. Årsprognosen uppgår till 45,4 mkr och vid delåret uppgår 
investeringarna till 19,7 mkr.  
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Kommentar 

Att prognosen är mycket lägre än budget beror framförallt på att tidsplaner har förskjutits 
framåt i tiden och investeringarna förväntas komma under 2019. Det finns en reserv på 
11 mkr i budgeten och den kommer inte att användas under 2018.  

Vi rekommenderar att det i delårsrapporten finns en tydlig återrapportering avseende 
budget och prognos på de större investeringsprojekten.  

3.7 Balansräkning 

Belopp i mkr 

Kommunen Koncernen 

2018-08-31 2017-08-31 2017-12-31 2018-08-31 2017-08-31 2017-12-31 
Balansomslutning 947,4 964,7  935,3  942,5  964,7  930,3  

Redovisat eget kapital 338,5 325,6  306,3  333,0  325,6  300,6  

Eget kapital inkl. 
ansvarsförpliktelse 223,9 176,6  161,0  218,4  176,6  155,3  

Redovisad soliditet 35,7% 33,8% 32,7% 35,3% 33,8% 32,3% 
Soliditet med hänsyn 
till ansvarsförpliktelse 23,6% 18,3% 17,2% 23,2% 18,3% 16,7% 
Omsättningstillgångar 133,8 132,4  114,7  136,7  132,4  118,7  

Avsättningar 48,8 44,0  45,6  48,8  44,0  45,6  

Långfristiga skulder 474,1 486,5  466,5  474,1  486,5  466,5  

Kortfristiga skulder 86 108,6  116,9  86,5  108,6  117,6  

Balanslikviditet 155,6% 121,9% 98,1% 158,0% 121,9% 100,9% 

 

Kommentar 

Soliditeten visar betalningsförmågan på lång sikt, vilket betyder att staden har täckning 
för sina skulder. Staden redovisar en soliditet på 35,7 % och en soliditet med hänsyn 
taget till ansvarsförpliktelser på 23,6 %, vilket visar på att staden har betalningsförmåga 
för sina skulder. Det är en ökning mot både samma period förra året och jämfört med 
årsbokslutet. 

Balanslikviditeten visar betalningsförmågan på kort sikt. Stadens balanslikviditet är god 
i samband med delårsbokslutet.   

Pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelser uppgår till 114,6 mkr 
(116,9 mkr).  
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Till samtliga balansposter har huvudboksbilagor och specifikationer upprättats. 
Tillgångar och skulder till väsentliga belopp har stämts av mot underlag och vi bedömer 
att balansräkningen ger en rättvisande bild i all väsentlighet. 

3.7.1 Iakttagelser vid granskning av balansräkningen 

Avsättningar 

Staden har en pågående tvist med en entreprenadfirma där det i dagsläget är oklart hur 
utgången blir och under hösten kommer rättprocessen att starta. Det finns ingen 
avsättning gjord i balansräkningen. 

3.8 Sammanställd redovisning 

Enligt KRL 8:2 ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personer i 
vilka kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att 
ett betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av 
rösterna i en annan juridisk person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från 
principen om företaget har en ringa omsättning eller balansomslutning. 

Enligt RKR 22 ska delårsrapporten innefatta en sammanställd redovisning om 
dotterbolagens balansomslutning eller intäkter uppgår till mer än 30 % av 
kommunkoncernens totala balansomslutning eller intäkter.  

Kommentar 
I koncernen ingår följande enheter: 

• Vaxholm Smeden 3 AB, 100 % 

• Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB, 100 % 

Koncernens resultat uppgår till 31,5 mkr varav staden står för 31,4 mkr.  

Stadens helägda bolag uppfyller inte kraven varför någon sammanställd redovisning inte 
krävs. Staden har en sammanställd redovisning i delårsrapporten och till kommande år 
bör staden fundera över om den ska vara med eller inte.  

 

KPMG, dag som ovan  

 

Cecilia Kvist     Anders Petersson 

Auktoriserad revisor    Certifierad kommunal yrkesrevisor 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-10-25

Änr KS 2018/92.041
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 114 Skattesats 2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Utdebitering av den kommunala skatten ska vara (19:78) under år 2019.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska budget och skattesats upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. 
Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före 
oktober månads utgång föreslå den kommunala skattesatsen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag att utdebitering av den kommunala skatten 
ska vara (19:60) under år 2019.

Malin Forsbrand (C) yrkar att utdebiteringen av den kommunala skatten ska vara (19:78) enligt 
nuvarande nivå.

Bengt Sandell (S), Carl-Magnus Broström (WP) samt Anne-Charlotte Eriksson (MP) instämmer i 
Malin Forsbrands (C) yrkande.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till arbetsutskottets 
beslutsförslag. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja röstar: den som bifaller arbetsutskottets beslutsförslag. 

Nej röstar: den som bifaller Malin Forsbrands (C) yrkande. 

Omröstningsresultat
Ja= Lars Wessberg (M), Annicka Hörnsten Blommé (M), Michael Baumgarten (L) samt Lars Lindgren (M).

Nej= Malin Forsbrand (C), Anne-Charlotte Eriksson (MP), Bengt Sandell (S), Jan-Olof Schill (S) samt 
Carl-Magnus Broström (WP).

Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 4 ja-röster mot 5 nej-röster bifaller Malin Forsbrands (C)  
yrkande.

Reservationer
Lars Lindgren (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget yrkande (bilaga 1 till 
protokollet).

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-10-10/§ 50
Tjänsteutlåtande, Skattesats 2019, 2018-10-02
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, KLK

88



Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-10-10

Änr KS 2018/92.041
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 50 Skattesats 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Utdebitering av den kommunala skatten ska vara (19:60) under år 2019.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska budget och skattesats upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. 
Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före 
oktober månads utgång föreslå den kommunala skattesatsen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att skattesatsen ska vara 19:60 under år 2019. 

Ingrid Ekstedt (L), Annicka Hörnsten Blommé (M) samt Lars Wessberg (M) instämmer i 
ordförandens yrkande.

Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Bengt Sandell (S) instämmer i Malin Forsbrands (C) yrkande.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Skattesats 2019, 2018-10-02

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, KLK

Ajournering kl. 10:45-11:00
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Tjänsteutlåtande
2018-10-02

Änr KS 2018/92.041
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

Skattesats 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Utdebitering av den kommunala skatten ska vara oförändrad (19:78) under år 2019.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska budget och skattesats upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. 
Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före 
oktober månads utgång föreslå den kommunala skattesatsen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Skattesats 2019, 2018-10-02

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Koray Kahruman, KLK

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-10-25

Änr KS 2018/92.041
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
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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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Kommunstyrelsens arbetsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

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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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 

 

106



Rapport 
 
 

10 av 47 

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. 
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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 -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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Vaxholms stad  Taxor och avgifter  

 
 2018-11-12  

 

 
 

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 

 
 

  

151



 7(34) 
Vaxholms stad  Taxor och avgifter  

 
 2018-11-12  

 

 
 

 
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 
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4.8 Vid grävning i kommunal mark (om inte annat avtalats) 

 
Schakt Taxa 

Ansökan om Schakttillstånd 2 000 kr 

Första veckan öppen schakt - 

Påföljande veckor i ansökan 1 000 kr 

Försening utan förlängning 3 000 kr 

Förlängning av schakttillstånd 2 000 kr 

  

 

TA-plan Taxa 

Ansökan om TA-plan 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 

 

 

163



 19(34) 
Vaxholms stad  Taxor och avgifter  

 
 2018-11-12  

 

 
 

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 

172



 

 

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 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 
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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 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. 
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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 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. 
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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 

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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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   
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Post: 185 83 Vaxholm 

Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 

Fax: 08-541 708 57 

E-post: kansliet@vaxholm.se 

Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000-2908 

Bankgiro: 5302-9435 

 

 

Yttrande 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   
2 av 2 

 
 
 

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 
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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. 
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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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KS/ 

 
 
 

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

290



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

294



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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From:                                 Hakan Olson
Sent:                                  Mon, 1 Oct 2018 17:42:09 +0200
To:                                      Kansliet
Cc:                                      Anne-Charlotte Eriksson
Subject:                             uppsägning av uppdrag

Till kanslichef Kristoffer Staaf

Efter att ha varit med på kommunrevisionens möten i vår har jag efter moget 
övervägande kommit fram till att jag vill avstå min plats i kommunrevisionen.
Jag känner mig för gammal och kan inte uppbåda den energi som detta ansvarsfulla uppdrag 
kräver.

Vaxholm den 1/10 -18
Håkan Olson

E-posten kontrollerad mot skadlig kod av Vaxholms stad 
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