
Kallelse/föredragningslista
2019-04-08

1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-08

Plats och tid: Kronängsskolans aula, kl. 18:30
Kallade: Ledamöter
Underrättade: Ersättare
Vid förhinder: Meddela ersättare och kristoffer.staaf@vaxholm.se.
Information: Allmänhetens frågestund: Frågor som ska ställas på den öppna frågestunden 

ska ha inkommit till kansliet senast kl. 17:00 måndagen innan sammanträdet. 
Du läser själv upp din fråga på den öppna frågestunden. Eventuella frågor ska 
vara kansliet tillhanda senast den 1 april kl. 17:00.

  Ärende    Beskrivning                          Föredragande

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

2 Årsredovisning 2018 Malin Forsbrand (C)/Koray 
Kahruman

3 Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas 
verksamhet år 2018 samt granskningsrapporter avseende 
bolagen. Prövning av fråga om anmärkning och 
ansvarsfrihet

Karin Enström (M)/Caroline 
Åkerhielm, revisor

4 Hållbarhetsredovisning 2018 Malin Forsbrand (C)

5 Ekonomiskt utfall januari-februari 2019 Malin Forsbrand (C)

6 Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet 
Norrvatten

Malin Forsbrand (C)

7 Revidering av taxa inom miljöbalkens område från och 
med 1 juli 2019

Irma Kilim (S)
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8 Avveckling av AB Vårljus Lena Hallberg (C)

9 Rapportering ej verkställda beslut kvartal 4, 2018 Lena Hallberg (C)

10 Inkomna motioner Karin Enström (M)

11 Val och entlediganden Karin Enström (M)

Karin Enström (M) Kristoffer Staaf
Ordförande Sekreterare
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-03-21

Änr KS 2018/37.042
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 44 Årsredovisning 2018

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Årsredovisning 2018 godkänns. 
2. Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella förändringar och justeringar 

i årsredovisningen.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen är upprättad per 2018-12-31. 

Vaxholm Smeden 3 AB samt Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB ingår som helägt dotterbolag, vilket 
innebär att även en sammanställd redovisning och koncernredovisning har upprättats.

Resultatet för koncernen uppgår till 14,2 mnkr och för staden till 14,6 mnkr. Resultatet för staden är 1,9 
mnkr sämre än budget. 

Staden har tre övergripande målområden, Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. Då merparten av den 
aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld (grönt) eller på väg att uppfyllas (gult) inom alla tre 
målområden är bedömningen att Vaxholms stad har god ekonomisk hushållning 2018. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU §17/2019-03-06
Tjänsteutlåtande, Årsredovisning 2018, 2019-02-21
Årsredovisning Vaxholms stad 2018, 2019-02-21

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk 

Jennie Falk Eriksson, klk 

För kännedom: Kommunledningen
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-03-06

Änr KS 2018/37.042
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 17 Årsredovisning 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta

1. Årsredovisning 2018 godkänns. 
2. Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella förändringar och justeringar 

i årsredovisningen.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen är upprättad per 2018-12-31. 

Vaxholm Smeden 3 AB samt Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB ingår som helägt dotterbolag, vilket 
innebär att även en sammanställd redovisning och koncernredovisning har upprättats.

Resultatet för koncernen uppgår till 14,2 mnkr och för staden till 14,6 mnkr. Resultatet för staden är 1,9 
mnkr sämre än budget. 

Staden har tre övergripande målområden, Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. Då merparten av den 
aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld (grönt) eller på väg att uppfyllas (gult) inom alla tre 
målområden är bedömningen att Vaxholms stad har god ekonomisk hushållning 2018. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Årsredovisning 2018, 2019-02-21
Årsredovisning Vaxholms stad 2018, 2019-02-21

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk 

Jennie Falk Eriksson, klk 

För kännedom: Kommunledningen
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Tjänsteutlåtande
2019-02-21

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

Årsredovisning 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Årsredovisning 2018 godkänns. 
2. Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella förändringar och justeringar 

i årsredovisningen.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen är upprättad per 2018-12-31. 

Vaxholm Smeden 3 AB samt Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB ingår som helägt dotterbolag, vilket 
innebär att även en sammanställd redovisning och koncernredovisning har upprättats.

Resultatet för koncernen uppgår till 14,2 mnkr och för staden till 14,6 mnkr. Resultatet för staden är 1,9 
mnkr sämre än budget. 

Staden har tre övergripande målområden, Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. Då merparten av den 
aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld (grönt) eller på väg att uppfyllas (gult) inom alla tre 
målområden är bedömningen att Vaxholms stad har god ekonomisk hushållning 2018. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Årsredovisning 2018, 2019-02-21
Årsredovisning Vaxholms stad 2018, 2019-02-21

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

Jennie Falk Eriksson, klk 

För kännedom: Kommunledningen

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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Årsredovisning 2018

Vaxholms stad

Foto: Michaela Andersson
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2 Årsredovisning
Inledning

Så läser du Vaxholms stads 
årsredovisning
Del 1 - Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen sammanfattar utveck
lingen av kommunens verksamhet. Den inleds med 
en samman fattande bedömning av måluppfyllelse 
och god ekonomisk hushållning. Därefter samman
fattas måluppfyllelse, viktiga händelser och resul
tat inom målområdena kvalitet och livsmiljö, följt 
av måluppfyllelse inom målområdet ekonomi, en 
sammanfattande finansiell analys och en koncern
översikt. I förvaltningsberättelsen presenteras 
också en redovisning av Vaxholms stad som arbets
givare samt en beskrivning av framtid och utveck
ling under de närmaste åren.

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

Del 3 - Räkenskaper
I denna del redovisas stadens och koncernens 
resultaträkning, balansräkning, kassaflödes
analys, investeringssammanställning, noter och 
redovisningsprinciper. 

Inledning

Foto: Jesper Wahlström

Inleding
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3Årsredovisning
Inledning

2018 var ännu ett bra 
verksamhetsår för Vax-
holms stad. Utifrån vår 
vision om att vår stad 
ska vara en  attraktiv 
plats att leva och bo 
på så driver vi arbetet 
framåt utifrån tre mål-
områden; kvalitet, livs-
miljö och ekonomi. Vi 
gör det bra med en hög 
kvalitet på tjänster och 
service,  med gott eko-
nomiskt resultat. 

Det finns mycket 
som är värt att rikta strålkastar ljuset över. Vi har flera 
mycket starka resultat inom förskola och skola. Vår 
högstadieskola, Kronängs skolan, är näst bäst i Sve-
rige enligt Sveriges  kommuner och landsting, som ran-
kar kommunala skolor efter kunskaps resultat och andel 
behöriga elever till gymnasie skolan. Rankingen väger in 
socio ekonomiska skillnader. 98 procent av eleverna i 
årskurs nio var behöriga till gymnasieskolan, vilket är 
en fantastisk siffra.

Vi har en hög nöjdhet bland vårdnadshavare när det 
gäller våra förskolor. 96 procent är nöjda med sina barns 
förskola och vi fortsätter att utveckla  verksamheten. 
Vaxholms stad förskolor deltar i ett forsknings- och 
utvecklingsprogram kring undervisning i förskolan i 
samarbete med Malmö universitet. Undervisnings-
lyftet och fritidshemslyftet har också fortsatt, i syfte 
att stärka undervisning i skola och fritidshem. 

Vår hemtjänst får också mycket goda betyg: 92 pro-
cent av brukarna är nöjda och kvaliteten  fortsätter att 
utvecklas. Under hösten blev hemtjänsten  stjärnmärkt, 
vilket innebär att samtliga medarbetare genomgick 
en demensutbildning enligt en modell som svenskt 
Demenscentrum har utvecklat. Team arbete inom 
 hemtjänsten har också införts  vilket ökar  kvaliteten för 

 brukarna och inflytandet för de anställda.  Brukarna 
har nu förmånen att i hög utsträckning möta samma 
 utförare vilket stärker tryggheten, i snitt sex-sju 
 personal från hemtjänsten under en 14-dagarsperiod, 
vilket är lägst i landet. 

Inom fritidsverksamheten har vi bland annat anlagt 
nytt konstgräs på Vaxholmsvallen och rustat  Ullbergska 
parken där förskolebarn involverades i  utformningen 
samt deltog i invigningen. Vi har upplåtit en del av 
vårt friluftsområde Eriksö till Sky park som erbjuder 
 spännande uteaktiviteter för såväl ung som äldre. 
Vår kultur natt i oktober var den mest välbesökta vi 
har haft och stipendier delades ut till tre lovande 
 studenter inom olika genre. Vaxholms stad upplevs 
som en mycket trygg stad av invånarna. 

Vårt arbete för en hållbar stad har fortsatt,  elcyklar 
och elbil har köpts in samt två publika  laddstationer 
har installerats. Vi har arbetat för en god vatten kvalitet 
genom restaurering av Eriksömaren och flera grön-
områden och parker har rustats upp. Arbetet med att 
säkra ett rikt växt- och djurliv har prioriterats genom 
att vi har tagit fram en pollineringsplan, genomfört 
fågelinventering samt påbörjat arbetet med att ta fram 
en förvaltningsplan för stadens skogar.

2018 var också ett valår som engagerade invånarna 
mycket. Vaxholm nådde bland det högsta  valresultatet 
i landet. Utfallet gav inte en självklar majoritet  varför 
det tog sin tid innan också Vaxholm kunde utse ett 
styre för staden. Den 20 december tog Centerpartiet, 
Socialdemokraterna och Liberalerna över styret och 
bildade en Mittensamverkan. Ett minoritetsstyre som 
genom dialog kommer att söka olika majoriteter. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla politiker och tjänste-
personer som gjort dessa fina resultat för Vaxholm 
 möjliga.

 
Malin Forsbrand (C)
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens 
ordförande har ordet

Foto: Vaxholms stad
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4 Årsredovisning
Inledning

Om Vaxholms stad
Vaxholm är en skärgårdskommun ca 3 mil norr om 
Stockholm, med 70 öar och drygt 12 000 invånare. På 
Vaxön bor flest av kommunens invånare och här finns 
även stadskärnan. Likt övriga delar av regionen växer 
Vaxholm och år 2037 beräknas kommunen ha ca 16 000 
invånare. För att möta framtida utmaningar kring infra-
struktur och samhällsplanering ingår Vaxholms stad 
bland annat i samarbetet Stockholm Nordost. 

Vaxholms stad är den största arbetsgivaren i 
 kommunen med över 600 tillsvidareanställda. Kommun-
huset  ligger på Eriksö på Vaxön och rymmer  stadens 
förvaltningsorganisation. 

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

4 Årsredovisning
Inledning

Foto: Vaxholms stad
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5Årsredovisning
Inledning

Styrning och organisation 

Politisk styrning och organisation
Den styrande majoriteten i Vaxholms stad under mandat
perioden 20152018 bestod av Moderata samlingspartiet, 
Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet. De hade 
majoritet i kommunfullmäktige som är kommunens 
högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige väljs av 
med borgarna vart fjärde år och tar beslut i kommunöver
gripande frågor. Allmänt val hölls i september 2018 med 
en ny mandatperiod för åren 2019–2022. Kommunfull
mäktige tillträdde 15 oktober 2018 enligt nya mandatför
delningen. Nytt politiskt styre i Vaxholms stad består av 
en mittensamverkan av Centerpartiet, Socialdemokra
terna och Liberalerna.

Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som ska 
tas upp i kommunfullmäktige och har ansvar för att full
mäktiges beslut genomförs. Vaxholms stad har där
utöver nämnder med olika ansvarsområden samt 
inflytandeöverflerabolagochförbund.Vaxholmsstads
medarbetare är samlade i en förvaltnings organisation, 
vilken har i uppgift att stödja de nämnder de är kopplade 
till samt att utföra det uppdrag som nämnden, lagar och 
bestämmelser har fastslagit. Kommun styrelsen har till 
sitt stöd kommunlednings kontoret. 

Mandatfördelning 2019-2022

Waxholmspartiet 8
Moderaterna 7
Centerpartiet 4
Socialdemokraterna 4
Liberalerna 2
Sverigedemokraterna 2
Vänsterpartiet 2
Kristdemokraterna 1
Miljöpartiet 1

Foto: Åsa Dry Larsson
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6 Årsredovisning
Inledning

Politisk organisation

Kommunchef

Utbildningsförvaltning Socialförvaltning Stadsbyggnadsförvaltning

HR

Ekonomi och upphandling

IT och service

Kansli

Kommunikation

Hållbarhet

Näringsliv och turism

Säkerhet

Kommunledningskontor

Förvaltningsorganisation

Kommunfullmäktige

Storstockholms brand-
försvarsförbund  

(kommunalförbund)

Norrvatten
(kommunalförbund)

Södra Roslagens miljö- 
och hälsoskyddsnämnd 

(Täby)

Överförmyndarnämnd
(Värmdö)

Valberedning

Arvodeskommitté

Revision

Socialnämnd Barn- och
utbildningsnämnd Kommunstyrelse Stadsbyggnads-

nämnd
Nämnd för teknik,

fritid och kultur Valnämnd

Hel och delägda bolag,
urval Roslagsvatten AB Vaxholmsvatten AB Vaxholm Smeden 3 AB Fastighetsbolaget

Vasavägen 13 AB
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7Årsredovisning
Inledning

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

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

Ekonomistyrning
Ekonomistyrning fördelar resurser och skapar förut
sättningar för långsiktigt hållbar ekonomi. Styrningen 
utgår från fastställda principer som till exempel volym
fördelningochfinanspolicy.Beslutadbudgetochresultat
följs upp och redovisas genom månadsrapporter, tertial
rapportersamthelårsbokslut.Barn-ochutbildnings
nämndens samt socialnämndens budget är volymbaserad 
medanövriganämndersbudgetäranslagsfinansierad.

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

Målområden
Kvalitet

Livsmiljö
Ekonomi

Nämndernas
strategiska mål
och indikatorer

Förvaltningarnas och
verksamheternas
mål och insatser

Individuella mål
och aktiviteter

Uppföljning och analys
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8 Årsredovisning
Inledning

Kvalitetssäkring av uppdraget
Mål-ochresultatstyrningärenmodellavflerasom
Vaxholms stad använder för att följa upp kvaliteten i 
kommunens tjänster. Utifrån framför allt statlig styrning 
inomsocialtjänstenochutbildningsverksamhetfinns
krav på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete1 
som omfattar arbetssätt och metoder för att följa upp, 
säkra och utveckla kvalitet utifrån hela uppdraget. 

Kvalitetssäkring av uppdraget säkrar kvaliteten av 
utförda tjänster och ger förutsättningar för en kontinuerlig 
utveckling och förbättring av verksamheten. Kvalitets
säkringenkanbeståavfleraolikametoderochvarabåde
kvantitativa och kvalitativa. Exempel på metoder för 
kvalitetssäkring är nämndens utökade lista av nyckel
tal som följer upp verksamheten, internkontroll och 
process ledning. 

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

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för 
att upprätthålla en god internkontroll. Kommunstyrelsen 
och varje nämnd gör årligen en riskanalys där väsentliga 
områdenidentifieras.Dessariskeringårsomendeli
nämndens internkontrollplan, vilken fastställs av res
pektive nämnd i samband med beslut om mål och budget. 
Nämnderna rapporterar resultatet av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen i samband med års
redovisningen.

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

Processledning
I det systematiska kvalitetsarbetet kan process ledning 
utgöra en viktig del i kvalitetssäkring av uppdraget. Den 
ger också förutsättningar för en kontinuerlig ut veckling 
och förbättring av verksamheten. Att använda kartlagda 
processer som utgångspunkt innebär att utgå från värdet 
somskapasförmottagaren.Arbetssätt,arbetsflöden
och centrala kvalitetsfaktorer följs upp, utvärderas och 
förbättras av medarbetare som arbetar i processerna. 
Uppföljningar och utvärderingar ligger till grund för 
gemensamt lärande och kontinuerligt förbättringsarbete, 
men också för att prioritera enhetens mål inför kom
mande tidsperiod. Kvalitetssäkring uppnås också gen om 
att processorientering ger möjlighet att skapa en gemen
sam förståelse och samsyn kring uppdraget.
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9Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen sammanfattar utvecklingen av kommunens verksamhet. Den inleds med en samman fattande 
bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning. Därefter sammanfattas måluppfyllelse, viktiga  händelser 
och resultat inom målområdena kvalitet och livsmiljö, följt av måluppfyllelse inom målområdet ekonomi, en samman
fattande finansiell analys och en koncernöversikt. I förvaltningsberättelsen presenteras också en redovisning av 
Vaxholms stad som arbetsgivare samt en beskrivning av framtid och utveckling under de närmaste åren.

Förvaltningsberättelse

9Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Foto: Åsa Dry Larsson
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10 Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Måluppfyllelse och 
god ekonomisk hushållning

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

Så görs bedömning av måluppfyllelse
Med utgångspunkt från Vaxholms stads vision har kom-
munfullmäktige 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 av god ekono-
misk 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 mål-
värde som signalerar om staden är på rätt väg mot 
att uppnå målen. Se också beskrivning om mål- och 
resultatstyrning på sid 7.

Vaxholms stad har även tre övergripande finansiella 
mål som ingår i målområdet ekonomi:
• Budgetavvikelse
• Resultat i procent av skatteintäkterna
• Soliditet

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

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

Exempel på fördelning av indikatorers måluppfyllelse

. 

Så här visas måluppfyllelsen för indikatorerna

zz Målvärdet är uppnått
 Resultatet är uppnått, 
 och…
 resultatet är externt jämförbart
z� Målvärdet är på väg att uppnås
 Resultatet är minst 85 procent av målnivån
 eller…
 resultatet är uppfyllt men är inte 

 externt jämförbart
z� Målvärdet är inte uppnått
 Resultatet är lägre än 85 procent av målnivån

Måluppfyllelse (procent)

z�25 % z� 50 % zz25 %
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11Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

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

Målområde Mål Indikator

Livsmiljö Vaxholm är socialt hållbart zz zNöjd Region-Index (NRI)

zz100 %

z� zAvlopp som får godkänt vid
inventering, andel (%)

z�50 % z� 50 % z� zInsamlat 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 tillsam-
mans 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.

Livsmiljö

50 %25 %

25 %

Måluppfyllelse och god ekonomisk 
hushållning 2018
Måluppfyllelsen visar att mer än 50 procent av den 
aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld (grönt) eller 
på väg att uppfyllas (gult) inom alla tre målområdena, 
vilket är det uppsatta kriteriet för god ekonomisk hus-
hållning. Med bakgrund av detta är bedömningen att 
Vaxholms stad har god ekonomisk hushållning 2018. 

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

Kvalitet

49 %41 %

10 %

Ekonomi

34 %

38 %
28 %

Livsmiljö

46 %

33 %

20 %
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12 Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

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

Målområdet kvalitet definieras enligt följande: 
Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i 

enlighet med nationella styrdokument och invånarnas 
upplevelse. Kommunen ger god service som känne-
tecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande.

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

Kvalitet

49 %41 %

10 %

Mål Indikator Utfall 
2017

Utfall 
2018

Målnivå BM- 
värde2

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

zz zNöjd MedborgarIndex (NMI) 46 56 55 59

z� zNöjd InflytandeIndex (NII) 31 38 55 44

z� zNöjd KundIndex (NKI) företagsklimat 69 69 1 70 68
z�50 % z� 25 % zz25 % z� zSvensk näringslivsranking, enkät 164 181 140 91

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

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

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

Målområde kvalitet

3
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13Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Mål Indikator Utfall 
2017

Utfall 
2018

Målnivå BM- 
värde2

Vaxholm har en god stadsmiljö (KS) z� zNöjd RegionIndex (NRI), Bostäder 51 53 55 54

z� 100 %

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

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

zz zGenomsnittligt meritvärde åk 9 241 257 248 247

zz zBehörighet till gymnasieskolan 
åk 9, andel (%) 94 98 93 91

zz100 % zz zKommunranking Öppna jämförelser 39 2 högst 50 61

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

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

zz zFöräldrar som är nöjda med verk
samheten förskolan, andel (%) 96 96 95 93

z� zElever åk 5 och 8 som är nöjda med 
skolan, andel (%) 77 78 80 76

z� 50 % zz50 %

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

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

zz zUtredningstid i antal dagar från 
påbörjad utredning till avslutad 
utredning inom barn och ungdom 
0–20 år, medelvärde 81 92 100 100

zz100 %

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

Mål Indikator Utfall 
2017

Utfall 
2018

Målnivå BM- 
värde2

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

z� zAndel nöjda brukare inom 
hemtjänsten 94 92 94 92

z� zAndel nöjda brukare inom 
särskilt boende 74 71 80 84

z� 100 %

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

Invånare och företagare är nöjda med 
bemötandet. (SBN)

z� zNöjd KundIndex (NKI), Bygglov 62 52 55 60

z� zNöjda kunder i GISenkät, skala 1–5 3,77 3,75

z� 100 %

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

Handläggningstiderna är rimliga (SBN) zz zHandläggningstid i veckor, ärende 
komplett till beslut 2,1 3,9 5 3,6

z�50 % zz50 % z� zHandläggningstid i veckor, ansökan 
inkommen till expedierad 13,2 17,7 12 12,3

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

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

zz zNöjd MedborgarIndex (NMI), Kultur 56 57 55 61

zz zNöjd RegionIndex (NRI), 
Fritidsaktiviteter 61 61 55 61

z� 33 % zz67 % z� zNöjd MedborgarIndex (NMI), 
Bibliotek 76 73 75 74

Analys: NMI kultur och NMI fritidsaktiviteter når uppsatt målnivå. Resultatet för området kultur är dock lägre jämfört 
med andra kommuner. Kommunen arrangerar ett antal kulturarrangemang som exempelvis ”Kulturnatt”. Inom fritids
området har bland annat ett antal avgiftsfria lovaktiviteter genomförts för barn och unga under 2018, konstgräs på 
fotbolls planen har bytts, och tennishallen har byggts ut. NMI för biblioteket har sjunkit jämfört med tidigare år. Insatser 
har genomförts för att förbättra och anpassa lokalerna och förutom den dagliga verksamheten har ett antal välbesökta 
arrangemang genomförts.
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15Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Mål Indikator Utfall 
2017

Utfall 
2018

Målnivå BM- 
värde2

Invånarna har tillgång till 
bredbandsuppkoppling. (TFK)

zz zTillgång till bredband om minst 
100 mbit, andel av befolkning (%) 73 75 75 92

zz100 %

Analys: Målnivån för året uppnås enligt den senaste statistiken från Post och telestyrelsen. Förvaltningen bjöd 
under våren in Länsstyrelsens regionala bredbandskoordinator för stöd i utveckling av stadens digitala infrastruktur. 
Staden agerar generellt i en samordnande och tillståndsgivande roll inom fiberdragning och kommer att starta upp 
samordningsmöten med ledningsägare. Under året har förvaltningen samförlagt fiber på Rindö för att möjliggöra 
koppling till Rindö förskola och i förberedande syfte till den planerade nya skolan på Rindö.

KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden, 

TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur

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

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

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

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

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

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

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

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

rade i statistikdatabasen Kolada.
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16 Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

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

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

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

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

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

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

Vaxholms stad återtar driften av särskilt boende
I november tog Vaxholms stad över driften av särskilt 
boende på Borgmästaregården, Framnäshagen och 
Cyrillus. Anledningen är att Norlandia Care AB, som 
skött driften av boendet sedan 2010, inte har fått till-
stånd 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. Kommunen har genomfört övergången 
så att den ska bli så smidig som möjligt för boende, 
 anhöriga och personal. 

Foto: Vaxholms stad
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17Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Vaxholm ska vara en attraktiv levande skärgårdstad där 
resurser används hållbart och effektivt. Invånare och verk-
samhetsutövare ska ha en trygg och säker miljö med hög 
tillgänglighet till samhällsservice. I detta avsnitt beskrivs 
måluppfyllelse, viktiga händelser och resultat under året 
samt framtid och utveckling inom området. 

Målområdet livsmiljö definieras enligt följande: 
Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där 

kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen 
för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- 
och ekologisk hållbarhet.
• Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invå-

nare på lika villkor erbjuds en livsmiljö där de upp-
lever en hög grad av trygghet och kan tillgodogöra 
sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa. Fyra 
områden har prioriterats: trygg miljö, föräldrastöd, 
drogförebyggande arbete och hälsofrämjande för-
utsättningar.

• Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla 
 invånare erbjuds en livsmiljö där hänsyn tas till 
natur resursuttaget i ekosystemen. De sex fokus-
områdena är: miljösmart i vardagen, förbättra 
 vattenkvaliteten i Östersjön, minska  klimatavtrycket, 
säkra biologisk mångfald, klimatanpassa och gift-
fri miljö.

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

Livsmiljö

46 %

33 %

20 %

Målområde livsmiljö- 
ett hållbart Vaxholm
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18 Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Mål Indikator Utfall 
2017

Utfall  
2018

Målnivå BM- 
värde2 

Vaxholm är socialt hållbart (KS) zz zNöjd Region-Index (NRI) 65 68 65 65

zz zNöjd Region-Index (NRI), Trygghet 76 78 75 58

zz100 % zz zAntal anmälda våldsbrott per 
1 000 invånare 4,0 4,0 6 8,5

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

Vaxholm är ekologiskt hållbart (KS) z� zAvlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%) 70 75 70

z� 100 % z� zInsamlat matavfall (kg/inv) 31 30 32

z� zUtsläpp växthusgaser (ton/inv) 2,7 2,7  3 2,6

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

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

zz zTrygghetsindex (%) 96 96 95 90

zz100 %

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

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

5

5
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19Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Mål Indikator Utfall 
2017

Utfall  
2018

Målnivå BM- 
värde2 

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

z� zAndel förskolor och skolor med 
Grön flagg (%) 63 83 100

z�100 %

Analys: De verksamheter som redan har Grön flagg har fortsatt sitt arbete och Söderfjärdsskolan har tillkommit under 
året. Därmed har alla förskolor samt Rindö-, Resarö och Söderfjärdsskolan Grön flagg. 

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

z� z
z
z

Ekologiska inköp, andel (%) 31 38 40 38

z� 100 %

Analys: Ett arbete med att öka andel ekologiska livsmedel i måltiderna som serveras har pågått under längre tid, 
vilket visar ett gott resultat. Målet på 40 procent för ekologiska inköp 2018 nåddes inte utan stannar på 38 procent. 
Sommarens torka som medförde att tillgången på ekologiska livsmedel blev märkbart sämre under hösten är en av 
orsakerna till det redovisade resultatet. 

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

z� zHushåll med ekonomiskt bistånd 
som erhållit bistånd i 10–12 mån 
under året (%) 30 34 24 17

zz zElever i åk 9 som inte dricker 
alkohol, andel (%) 70 60 60 63

zz zElever i åk 9 som har använt 
narkotika någon gång, andel (%) 9 9 9 10z�  33 % zz  67 %

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

Mål Indikator Utfall 
2017

Utfall  
2018

Målnivå BM- 
värde2 

Förvaltningen har ett ökat digitalt 
arbetssätt. (SBN)

z� zSlutbesked som skickas endast 
digitalt, procent (%) 98 30

z� zBeställning av kart- och mät-
tjänster via webbformulär,
procent (%) 0 50

z�50 % z� 50 %

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

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

z� zNöjd Medborgar-Index (NMI), 
Gång och cykelvägar 51 51 55 59

z� z
z

Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Gator och vägar 50 52 55 59z� 67 % zz  33 %

zz z
z

Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Renhållning och sophämtning 62 64 55 66

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

Kommunen har energisnåla lokaler. 
(TFK)

z� zEnergianvändning kWh/m2 i 
kommunalägda lokaler

148 180

z� 100 %

Analys: Det pågår sedan flera år tillbaka ett arbete med minskad energiförsörjning genom bland annat driftoptimering 
Ett systematiskt arbete runt varje fastighet kommer att bidra till ännu bättre måluppfyllelse.

KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden,

TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur
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21Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

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

Publika laddstationer för elbilar
Två publika laddstationer med sammanlagt fyra  ladd uttag 
sattes upp vid kommunhuset på Eriksövägen och i  gästhamnen.  

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

Vaxholms stads hållbarhetsredovisning 2017
Som ett led i stadens hållbarhetsarbete skrevs en Håll-
barhetsredovisning 2017, som sammanfattar hållbar-
hetsarbetet. Det pågår en ständig förbättring för att nå 
GRI standards basnivå, vilket är ett certifieringsorgan 
för företag och verksamheter i hållbarhetsredovisning.

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

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

Globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030
Arbetet med implementering av de globala målen, Agenda 
2030 startade samt projektarbetet med framtagandet 
av Hållbarhetsstrategi 2021–2030. Detta gjordes genom 
bland annat workshops med lednings gruppen i Vaxholms 
stad, informationsmöten med fråge stund på alla arbets-
platsträffar (APT),  kampanjer runt hållbar livsstil samt 
information via stadens kommunikationskanaler. 

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

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

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

Foto: Vaxholms stad
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22 Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Vaxholms stad har en stabil ekonomi i balans. I detta 
avsnitt redovisas Vaxholms ekonomiska ställning, uppfölj-
ning av de övergripande finansiella målen, finansiell ana-
lys, 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 och resultat
I tabellen redovisas nämndernas mål beslutade av 
kommunfullmäktige och indikatorernas utfall inom 
området ekonomi. Cirkeldiagrammet visar den aggre-
gerade måluppfyllelsen för hela området. 28 procent av 
den aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld (grönt). 
34 procent är på väg att uppfyllas (gult). 38 procent 
bedöms som inte uppfyllt (rött). 

Ekonomi

34 %

38 % 28 %

Målområde ekonomi 

27



23

23Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Övergripande finansiella mål
Mål Indikator Utfall 

2017
Utfall   
2018

Målnivå BM- 
värde2

Budgetavvikelse (mnkr) z�  Budgetavvikelse (mnkr) 8,1 – 1,9 0 0

z� 100 %

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

Resultat i procent av skatteintäkterna z�  Resultat i procent av 
skatteintäkterna (%)

4,3 2,3 2,5 2,7

z� 100 %

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

Soliditet zz  Soliditet (%) 32,7 35,4 30 46,7

zz100 %

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

2 Benchmarking sker med Stockholms län.
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24 Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Nämndernas mål 
Mål Indikator Utfall 

2017
Utfall   
2018

Målnivå BM- 
värde2

Ekonomin är långsiktigt hållbar (KS) z� zResultatavvikelse i 
procent (%) av budget

– 16,1 – 7,1 0 0

z�100 %

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

Ekonomin är långsiktigt hållbar (BUN) zz zResultatavvikelse i 
procent (%) av budget 1,2 2,3 0 0

z�25 % z� 25 % zz50 % z� zNettokostnadsavvikelse 
förskola inkl. öppen fsk (%) 3,5 3,5 3 0 – 7,1

z� zNettokostnadsavvikelse 
grundskola (%) 0,7 0,7% 0 – 5,3

zz zNettokostnadsavvikelse 
fritidshem (%) – 9,2 – 9,2 0 – 8,8

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

Ekonomin är långsiktigt hållbar (SN) zz zResultatavvikelse i 
procent (%) av budget 7,7 5,5 0 0

z�25 % zz75 % zz zNettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg (%) – 12,5 – 12,5 0 – 6,3

z� zNettokostnadsavvikelse 
LSS (%) 3,1 3,1 0 5,6

zz z
Nettokostnadsavvikelse 
individ- och 
familjeomsorg (%) – 28,4 – 28,4 0 – 9,3

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

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

6

6
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25Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Mål Indikator Utfall 
2017

Utfall   
2018

Målnivå BM- 
värde2

Ekonomin är långsiktigt hållbar (SBN) z� zResultatavvikelse i 
procent (%) av budget 24 – 4 0 0

z�50 % z� 50 % z� zSjälvkostnadstäcknings-
graden (%) 52 63 67 77

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

Ekonomin är långsiktigt hållbar (TFK) z� zResultatavvikelse i 
procent (%) av budget

0,4 – 2,5 0 0

z�100 %

Analys: TFK har en negativ avvikelse på 2,5 procent av budget. Verksamheten fysisk- och teknisk planering står för den 
största negativa budgetavvikelsen. En bidragande orsak är ett större underhållsbehov på särskilt boende än budgeterat. 
På Norrbergsskolan och de offentliga toaletterna har det varit högre kostnader för larm och bevakning efter incidenter. 

KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden, 

TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur

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

Reviderad pensionsskuldsprognos från KPA Pension
Vaxholms stad får en pensionsskuldsprognos från sta-
dens avtalade pensionsförvaltare KPA Pension varje 
år. Pensionsprognoserna har varit relativt stabila och 
inte avvikit i någon större grad mellan åren. I decem-
ber 2018 fick staden en reviderad pensionsprognos som 
visade på en betydligt högre skuld och kostnadsutveck-
ling av den förmånsbestämda ålderspensionen jämfört 
med tidigare prognoser. Förvaltningen har varit i kon-
takt med ansvariga på KPA Pension för en redogörelse 
av vad som har orsakat differenserna och fått i huvud-
sak tre förklaringar. 

En förklaring är att KPA har fått kännedom om att 
medarbetare i Vaxholms stad har mer anställnings-
tid i kommuner och landsting än man tidigare har 
känt till. Den förmånsbestämda ålderspensionen 
bestäms utifrån löner och anställningstid. Den totala 
anställningstiden som en person har inom kommun 
och landstingssektorn utgör en tidsfaktor i förmåns-
beräkningen: desto längre arbetsliv inom kommun- 

och landstingssektorn desto högre tidsfaktor och 
högre förmånspension. KPA förklarar att de har fått 
kännedom om nya anställningstider i samband med 
att de har fått nya kommunkunder, vilket ökar tids-
faktorn för flera medarbetare som har jobbat i andra 
kommuner och landsting. KPA förklarar ytterligare att 
pensionsbolagen inte kommunicerar med varandra 
för att stämma av tidsfaktorerna så att beräkningarna 
blir korrekta. Därav kan det inte heller garanteras att 
en liknande revidering inte sker i framtiden när ytter-
ligare ny information kommer KPA tillhanda. Det kan 
handla om anställningstider som medarbetare i Vax-
holm har haft i andra kommuner så långt tillbaka som 
på 80-talet. 

En annan förklaring är att flera individer får rätt 
till den förmånsbestämda pensionen i samband med 
att lönen överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. En bidra-
gande faktor till att flera kommer över gränsen för den 
förmåns bestämda pensionen är löneökningarna inom 
skolverksamheten. 

Ytterligare förklaring som KPA ger till den  reviderade 
pensionsprognosen är att de har gått över till en ny 
beräknings plattform som beräknar skulden bättre 
 jämfört med tidigare. 
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Den förmånsbestämda ålderspensionen för personer 
som är födda 1985 eller tidigare är kostsam för staden, 
komplex i beräkningen och volatil i prognosen. Den för-
månsbestämda ålderspensionen för dem som är födda 
1986 och senare är mindre kostsam för staden, samt 
enklare att beräkna och prognostisera.

Effekten av den reviderade pensionsskuldsprognosen 
på 2018 års resultat är cirka 12 mnkr. 

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

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

Foto: Jesper Wahlström
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Finansiell analys

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

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

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

Årets resultat 2014 2015 2016 2017 2018

Årets resultat (mnkr) 49,3 67,1 32,2 27,3 14,6
Årets resultat som andel av skatter, statsbidrag och utjämning (%) 8,7 11,4 5,2 4,3 2,3

 
Nettokostnadsanden som andel av skatteintäkter (%) 2014 2015 2016 2017 2018

Verksamheten 85,6 83,1 88,9 89,0 91,0
Avskrivningar 4,2 4,0 4,7 5,4 5,8
Finansnetto 1,6 1,5 1,2 1,4 0,9
Nettokostnadsandel 91,3 88,6 94,7 95,7 97,7

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

Nettokostnadsandel
Om de löpande kostnaderna överstiger de löpande intäkt
erna kommer stadens ekonomi urholkas och äventyra 
god ekonomisk hushållning. Ett sätt att mäta att detta inte 
sker är att sätta samtliga kostnader i relation till intäkt
erna från skatter, statsbidrag och utjämning. Uppgår 
denna relation till en andel lägre än 100 har kommunen 
en balans mellan intäkter och kostnader. Den totala netto
kostnadsandelen om 97,7 procent innebär att resultatet är 
positivt och uppgår till 2,3 procent. De medel som återstår 
går till att finansiera amorteringar och investeringar.
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beräkningsformel används i den offentliga statisti
ken och i kommunala jämförelser. En brist i formeln 
är att den inte tar hänsyn till alla icke kassaflödes
påverkande poster såsom utrangeringar och avsätt
ningar. Den verkliga självfinansieringsgraden är 
därmed högre än det som framgår i tabellen nedan. 
Årets självfinansierings grad är positiv och uppgår till 
112,7 procent och genomsnittet för de senaste fem åren 
är 110,2 procent. 

Investeringsvolym och självfinansieringsgrad
Självfinansieringsgraden av investeringarna varierar 
kraftigt mellan åren. Nyckeltalet är både  beroende av 
vilket resultat och vilken investeringsvolym kommunen 
uppvisar, vilket medför att självfinansieringsgraden bör 
studeras över en längre tidsperiod. Självfinansierings
graden räknas ut genom att sätta summan av årets 
resultat och icke kassaflödespåverkande av och ned
skrivningar i relation till årets investeringar. Denna 

Investeringsvolym och självfinansieringsgrad 2014 2015 2016 2017 2018

Investeringsvolym (mnkr) 66,7 44,1 172,1 71,4 46,5
Självfinansieringsgrad av investeringarna (%) 109,4 206,7 35,4 86,9 112,7

Foto: Vaxholms stad
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Kapacitet
Avsnittet redovisar vilken kapacitet kommunen har att 
möta finansiella åtaganden på lång sikt. 

Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finan
siella utrymme. Den visar hur stor del av stadens tillgångar 
som har finansierats med det egna kapitalet. En högre 
soliditet innebär att den långsiktiga betalningsförmågan 
förbättras. En tolkning av god ekonomisk hushållning är att 
kommunens soliditet bör vara oförändrad eller öka över en 
längre period vilket Vaxholms stads har gjort. Staden visar 
en soliditet enligt balansräkningen på 35,4 procent vilket 
överträffar stadens finansiella mål på 30 procent.

Skuldsättningsgrad
Skuldsättningsgraden visar hur stor del av tillgångarna 
som har finansierats med främmande kapital. Skuld
sättningsgraden följer samma positiva utveckling som 
soliditeten. Under året har staden amorterat 86,5 mnkr 

på sina lån till kreditinstitut. Avsättningsgraden som 
andel av den totala skuldsättningen har ökat med anled
ning av KPA:s reviderade pensionsprognos under året. 
Under året har staden erhållit en handpenning för exploa
teringen av Norrberget på 23,6 mnkr. Inbetalningen har 
inte intäktsförts utan bokförs som en skuld fram till att 
alla åtaganden från parterna är uppfyllda. 

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

Soliditet 2014 2015 2016 2017 2018

Soliditet enligt balansräkningen (%) 25,3 31,2 29,8 32,8 35,4
Soliditet inkl pensionsåtagande (%) 3,0 11,7 13,8 17,2 19,7
Förändring av eget kapital (mnkr) 50,6 68,3 33,0 27,6 15,4

Skuldsättningagrad 2014 2015 2016 2017 2018

Total skuldsättningsgrad (%) 74,7 68,8 70,3 67,3 64,6
– Varav avsättningsgrad (%) 4,6 4,8 4,4 4,9 6,8
– Varav kortfristig skuldsättningsgrad (%) 12,1 14,9 10,7 12,5 13,5
– Varav långfristig skuldsättningsgrad (%) 57,9 49,1 55,2 49,9 44,4
Lån till kreditinstitut (mnkr) 406,5 386,5 516,5 466,5 380,0

Stadens intäkter 2014 2015 2016 2017 2018

Verksamhetsintäkter (mnkr) 109,9 139,4 125,0 125,3 117,1
Skatteintäkter (mnkr) 557,6 579,1 619,2 641,9 656,3
Skatteuttag (%) 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8
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Risk
Avsnittet redovisar vilka risker som kan påverka 
stadens resultat och kapacitet.

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

Pensionsskuld
Nyintjänade pensionsförmåner skall redovisas som en 
avsättning i balansräkningen. Pensions förmåner intjänade 
före år 1998 skall redovisas under ansvars förbindelser 

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

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

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

Likviditet 2014 2015 2016 2017 2018

Kassalikviditet (%) 88,8 110,9 136,6 98,2 66,6
Rörelsekapital (mnkr) – 9,5 12,7 36,6 – 2,2 – 39,9

Pensionsskuld (mnkr) 2014 2015 2016 2017 2018

Kortfristig skuld, individuella valet 9,6 10,1 11,2 11,5 12,3
Avsättning för pensioner 32,6 37,8 41,3 45,6 61,6
Ansvarsförbindelse 156,5 153,0 149,2 145,3 142,4
Summa 198,8 200,8 201,7 202,4 216,3

Borgensåtagande (mnkr) 2014 2015 2016 2017 2018

Vaxholmsvatten AB 101,0 101,0 101,0 101,0 98,0
Roslagsvatten AB 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Förlustansvar för egnahem 0,1 0,1 0,0 – –
Summa 103,1 103,1 103,0 103,0 100,0
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Kontroll
Avsnittet redovisar vilken kontroll staden har över den 
ekonomiska utvecklingen. 

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
Trenden visar att prognoserna generellt förbättras 
under året. Anledningarna kan vara flera. En  anledning 
är att budgetansvariga är försiktiga i sina beräkningar 
och tar hänsyn till risker som kan driva upp  kostnaderna 
under senare delen av året. Allteftersom att riskerna 
inte inträffar revideras prognosen upp och  förbättras. 

Den reviderade pensionsprognosen från KPA  skapade 
en stor oförutsedd kostnad i december månad på cirka 
12 mnkr. Den oförutsedda pensions kostnaden är den 
största förklaringen till att resultatet blev sämre än 
oktoberprognosen. Vid månadsuppföljningen per  oktober 
prognostiserade nämnderna ett överskott jämfört med 
budget på 8,5 mnkr. Bokslutet redovisar en negativ 
budget avvikelse på –1,9 mnkr. I relation till omsättningen 
är dock avvikelsen förhållandevis låg, mindre än två 
procent. Budgetföljsamheten varierar mellan nämn
derna vilket innebär att det finns utvecklingspotential i 
den ekonomiska kontrollen.

Resultat enligt balanskravet
Balanskravsutredning

Bokslut 2018 Bokslut 2017

Årets resultat enligt resultaträkningen 14,6 27,3
– reducering av samtliga realisationsvinster – – 5,3
+ justering för reavinster enl undantagsmöjlighet – –
+ justering för reaförluster enl undantagsmöjlighet – –
+ orealiserade förluster i värdepapper – –
– justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper – –
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 14,6 22,0
– reservering av medel till resultatutjämningsreserv – –
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv – –
Årets balanskravsresultat 14,6 22,0

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

Prognostiserad budgetavvikelse, nämnderna (mnkr) Mars April Aug. Okt. Bokslut

Kommunstyrelsen 0,0 0,0 – 3,0 – 4,5 – 4,8
Socialnämnden 0,0 0,0 3,0 4,5 9,3
Barn och utbildnings nämnden 3,8 3,5 3,0 7,5 7,9
Stadsbyggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,2
Nämnden för teknik, fritid och kultur 0,0 0,0 0,0 0,0 – 1,2
Finansförvaltningen – 1,0 1,0 1,0 1,0 – 12,9
Summa 2,8 4,5 4,0 8,5 – 1,9

bidragit till detta. Under de senaste fem åren uppgår 
det samlade resultatet till 190,5 mnkr. Det goda resul
tatet har bidragit till att staden har självfinansierat sina 
invest eringar över tid samt förbättrat soliditeten grad
vis för varje år. Under året har även låneskulden amor
terats med 86,5 mnkr.
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Resultaträkningen visar samtliga intäkter och kostnader 
under räkenskapsåret. Resultaträkningen innehåller inte 
några interna transaktioner.

Stadens resultaträkning
(mnkr) Not Bokslut  

2018
Budget  

2018
Budget-   

avvikelse
Bokslut  

2017

Verksamhetens intäkter 1 117,1 120,8 – 3,7 125,3
Varav jämförelsestörande intäkter*     5,3
Verksamhetens kostnader 2 – 707,5 – 709,3 1,8 – 693,1
Varav jämförelsestörande kostnader**     – 14,4
Avskrivningar och nedskrivningar 3 – 37,8 – 35,4 – 2,5 – 34,2
Verksamhetens nettokostnad  – 628,2 – 623,8 – 4,4 – 602,0

Skatteintäkter 4 656,3 653,4 2,9 641,9
Statlig skatteutjämning/generella statsbidrag 5 – 7,5 – 3,4 – 4,1 – 3,6
Finansiella intäkter 6 1,9 1,5 0,4 1,6
Finansiella kostnader 7 – 7,8 – 11,2 3,3 – 10,6
Resultat efter finansnetto  14,6 16,5 – 1,9 27,3
Bokslutsdispositioner  –   –
Resultat före skatt  14,6 16,5 – 1,9 27,3

Skatt på årets resultat  –   –
Periodens resultat  14,6 16,5 – 1,9 27,3

* Försäljning av tomträtt    **Utrangering av skola

Resultaträkning

Kommentarer
Budgetavvikelsen på verksamhetens intäkter beror 
framförallt på att staden har överbudgeterat antalet 
EKB-ensamkommande barn. Nettopåverkan för staden 
blir noll eftersom uteblivna intäkter från Migrations-
verket matchas mot uteblivna kostnader. Överskottet på 
raden verksamhetens kostnader var prognostiserad att 
vara högre än vad det blev i bokslutet. Anledningen till 
att överskottet blev mindre är att KPA-Pension reviderade 
sin pensionsprognosberäkning i december månad, vilket 

fick en kostnadseffekt på cirka 12 mnkr. Avskrivnings-
budgeten på nämnden för teknik, fritid och kultur har 
underskattats när budgeten lades. 

Skatteintäkterna blev 2,9 mnkr högre jämfört med 
budget, men den positiva uppgången drogs ned av för-
sämringen i utjämningssystemet med – 4,1 mnkr. 

En större utdelning än vanligt från Kommuninvest 
samt fortsatt låga räntor i kombination med stadens 
höga amorteringstakt ger ett överskott på raden finan-
siella intäkter och kostnader.
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Driftredovisning
(mnkr) Intäkter 

2018
Kostnader 

2018
Intern- 
handel 

2018

Bokslut 
2018

Budget 
2018

Budget-  
avvikelse

Bokslut 
2017

Kommunstyrelsen 6,7 – 76,5 – 2,5 – 72,3 – 67,5 – 4,8 – 76,8
KS, exkl. jämförelsestörande poster* **    0,0  0,0 – 67,7
Barn- och utbildningsnämnden 44,0 – 341,3 – 38,2 – 335,6 – 343,5 7,9 – 326,7
Socialnämnden 41,3 – 189,8 – 11,4 – 159,9 – 169,2 9,3 – 157,6
Nämnden för teknik, fritid och kultur 20,9 – 105,5 36,6 – 48,1 – 46,8 – 1,2 – 41,7
Stadsbyggnadsnämnden 4,2 – 9,4 – 0,1 – 5,3 – 5,0 – 0,2 – 3,8
Summa nämnder 117,1 – 722,5 – 15,6 – 621,0 – 632,1 11,1 – 606,6
Pensionskostnader, 
semesterlöneskuld m.m.

 – 23,0  – 23,0 – 8,5 – 14,5 – 8,8

Verksamhetens nettokostnader 117,1 – 745,5 – 15,6 – 644,0 – 640,6 – 3,4 – 615,3
        
Skattenetto 722,4 – 73,7  648,8 650,0 – 1,2 638,3
Finansnetto 1,9 – 7,6  – 5,8 – 9,6 3,8 – 8,8
Kapitaltjänstintäkt   15,6 15,6 16,7 – 1,1 13,1
        
Årets resultat 841,3 – 826,8 0,0 14,6 16,5 – 1,9 27,3

* Försäljning av tomträtt    **Utrangering av skola

Driftredovisning

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

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

Driftredovisningen innehåller en redovisning av hur utfallet 
förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande 
verksamheten. Internhandeln har särredovisats i en separat 
kolumn så att driftredovisningen kan jämföras med 
resultaträkningen. 
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Nämnden för teknik, fritid och kultur visar ett negativt 
resultat på – 1,2 mkr. Verksamheten fysisk- och teknisk 
planering står för den största negativa budgetavvikelsen. 
En bidragande orsak är ett större underhållsbehov än 
budgeterat på särskilt boende. På Norrbergsskolan och 
de offentliga toaletterna har det varit högre kostnader för 
larm och bevakning efter incidenter.

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

Stadsbyggnadsnämnden visar ett negativt resultat 
på – 0,2 mnkr. Bygglovsverksamheten redovisar lägre 
avgiftsintäkter än budgeterat medan kart- och mätverk-
samheten redovisar större intäkter än beräknat. Av vik-
elsen kan härledas till implementeringen av ett nytt 
dokument- och ärendehanteringssystem.

Det kraftiga underskottet på raden pensions-
kostnader och semesterlöneskuld beror på den revide-
rade pensions skuldsprognosen från KPA-Pension. Läs 
mer under målområde ekonomi – viktiga händelser. 

Skatteintäkterna blev 2,9 mnkr högre jämfört med bud-
get men den positiva uppgången drogs ned av försäm-
ringen på utjämningssystemet med – 4,1 mnkr, vilket ger 
ett negativt skattenetto på – 1,2 mnkr jämfört med budget. 

En större utdelning än vanligt från Kommuninvest 
samt fortsatt låga räntor i kombination med stadens 
höga amorteringstakt ger ett överskott på finansnettot 
med 3,8 mnkr jämfört med budget.

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

Löpande investeringar
(mnkr) Bokslut 2018 Budget 2018 Budget -

avvikelse

Kommunstyrelsen    
Inventarier – 0,1 – 0,1 0,0
IT – 2,0 – 2,0 0,0
E-arkiv 0,0 – 0,5 0,5
E-tjänsteplattform 0,0 – 0,5 0,5
Digital utveckling 0,0 – 0,2 0,2
Miljöbil 0,0 – 0,3 0,3
Kamerautrustning KF – 0,1 – 0,5 0,4
Gym – 6,2 – 6,0 – 0,2
Markköp 0,0 – 8,0 8,0
Summa – 8,3 – 18,0 9,7
    
Nämnden för teknik, fritid och kultur    
Gator och trafik – 3,9 – 5,0 1,1
Om- och tillbyggnader fastigheter – 13,7 – 9,0 – 4,7
Hamnar och kajer 0,0 – 1,0 1,0
Fritid – 1,9 – 1,0 – 0,9
Park och mark – 0,9 – 1,0 0,1
Energisparåtgärder – 0,3 – 1,0 0,7
Summa – 20,8 – 18,0 – 2,8
    
Barn- och utbildningsnämnden    
Inventarier – 1,5 – 1,0 – 0,5
Summa – 1,5 – 1,0 – 0,5

Investeringsredovisning
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(mnkr) Bokslut 2018 Budget 2018 Budget -
avvikelse

Socialnämnden    
Digital utveckling – 0,2 – 0,2 0,0
Inventarier och utrustning 0,0 – 0,1 0,1
Miljöbil 0,0 – 0,3 0,3
Summa – 0,2 – 0,6 0,4
    
Stadsbyggnadsnämnden    
Ärendehanteringssystem – 0,3 – 0,3 0,0
Digital utveckling – 0,1 – 0,1 0,0
Summa – 0,4 – 0,4 0,0
    
Summa löpande investeringar – 31,2 – 38,0 6,8

Långsiktiga investeringar
(mnkr) Bokslut 2018 Budget 2018 Budget- 

avvikelse

Särskilt boende – 0,4 – 1,0 0,6
Skolor – 3,6 – 32,3 28,7
Förskolor – 0,7 – 0,8 0,1
Idrottshallar – 7,6 – 6,6 – 1,0
Engarn 0,0 – 2,0 2,0
Vaxön 1:26 – 0,2 – 3,0 2,8
Reserv – 2,9 – 11,0 8,1
Summa långsiktiga investeringar – 15,3 – 56,7 41,4

Investeringar totalt
(mnkr) Bokslut 2018 Budget 2018 Prognos-

avvikelse

Summa totala investeringar – 46,5 – 94,7 48,2

Kommentarer
Investeringsredovisningen visar ett överskott mot 
budgeten med 48,2 mnkr. Budgeten för markköp i den 
löpande investeringsplanen har inte använts. Överskottet 
i den långsiktiga investeringsbudgeten beror framförallt 
på att tidplaner för investeringsprojekten har skjutits fram 

i tiden. Överskottet beror också på de stora kostnaderna 
för utbyggnad av Vaxö skola samt Resarö skola som 
istället förväntas komma under 2019 samt att stora delar 
av reserven inte behövt användas.

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

Kommunkoncernen
I kommunkoncernen, den sammanställda redovisningen 
ingår förutom Vaxholms stad det helägda aktiebolaget 
Vaxholms Smeden 3 AB och Fastighetsbolaget Vasavägen 
13 AB. Det huvudsakliga syftet med Smeden är att förvalta 
och hyra ut lägenheter i fastigheten Vaxholm Smeden 3. 
Den största hyresgästen är stadens egna verksamheter. I 
fastigheten inryms förutom lägenheter också en mat affär. 
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 kommun styrelsens 
arbetsutskott. Det finns inga anställda i bolagen, utan 
bo lagen administreras genom stadens förvaltning. 
• Vaxholms Smeden 3 AB (100 %)
• Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB (100 %)

Inflytande i andra bolag och organisationer
Utöver de ovan nämnda företagen har staden dessutom 
ett mindre ägande i följande företag:
• Roslagsvatten AB (12,6 %)
• Vaxholmsvatten AB (1,0 %)
• Vårljus AB (0,5 %)
• Stockholmsregionens Försäkring AB (0,98 %)
• Inera AB (0,16 %)
• Kommuninvest ekonomisk förening

Roslagsvatten AB är ett kommunägt VA-bolag som ägs 
av sju kommuner - Österåker, Vaxholm, Vallentuna, 
Knivsta, Täby, Danderyd och Ekerö. I Vaxholm och Öster-
åker har Roslagsvatten även uppdraget att hämta avfall.

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

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

Stockholmsregionens försäkrings AB, SRF, är ett aktie-
bolag 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 skade försäkring 
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. 

Koncernöversikt
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Kommuninvest erbjuder svenska kommuner och 
landsting finansförvaltning med fokus på utlåning och 
rådgivning. Ägarna består av 288 kommuner och lands-
ting. Medlemsantalet är ständigt ökande. Vaxholms 
stad blev medlem år 2009.

Inera AB ägs av SKL Företag, landsting, regioner och 
kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom digital-
isering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. 
Inera koordinerar och utvecklar gemensamma  digitala 
lösningar till nytta för invånare, medarbetare och besluts-
fattare. Ineras uppdrag är dels att utveckla och  förvalta 
gemensamma, kvalitetssäkrade tjänster, dels att koord-
inera den digitala utvecklingen och tillhandahålla 
 kompet ens och material som stödjer landstings, regi-
oners och kommuners verksamhetsutveckling genom 
digitalisering. Vaxholms stad blev delägare i Inera AB 
under 2017.

Staden är medlem i följande kommunalförbund:
• Norrvatten
• Storstockholms brandförsvar

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

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

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 angå-
ende enskilda avlopp, bergvärme, matförgiftning från 
restaurang eller butik, mark- eller vattenförorening 
och inomhusmiljö. SRMH är också den myndighet som 
handlägger ärenden och utövar tillsyn enligt alkohol-
lagen och tobaks lagen och utför kontroll av vissa 
receptfria läkemedel.

Värmdö kommun och Vaxholms stad bildar till-
sammans en gemensam överförmyndarnämnd 
sedan 2011. Överförmyndarnämnden är en för kom-
munen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i 
de flesta avseenden innebär myndighetsutövning. 
Överförmyndar nämnden är tillsynsmyndighet för 
 respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyn-
dare. Syftet med verksamheten är att de som har ställ-
företrädare inte ska lida rättsförluster.

Foto: Peter Nerström
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Kommunkoncernens resultat

Koncernens resultaträkning
 (mnkr) Not Koncernens  

bokslut 2018
Koncernens 

bokslut 2017

Verksamhetens intäkter 1 119,3 127,7
Varav jämförelsestörande intäkter*   5,3
Verksamhetens kostnader 2 – 707,9 – 694,2
Varav jämförelsestörande kostnader**   – 14,4
Avskrivningar och nedskrivningar 3 – 39,2 – 35,6
Verksamhetens nettokostnad  – 627,8 – 602,1

Skatteintäkter 4 656,3 641,9
Statlig skatteutjämning/generella statsbidrag 5 – 7,5 – 3,6
Finansiella intäkter 6 1,3 0,8
Finansiella kostnader 7 – 7,8 – 10,6
Resultat efter finansnetto  14,4 26,4

Bokslutsdispositioner  – –
Resultat före skatt  14,4 26,4
Skatt på årets resultat  – 0,2 – 0,1
Periodens resultat  14,2 26,3

* Försäljning av tomträtt   **Utrangering av skola

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

Vaxholms Smeden 3 AB
Förvaltningen har under året arbetat med löpande under-
håll i lägenhetsbeståndet i samband med lägenhetsbyten. 
Ett målningsarbete av balkonger har utförts under hösten 
samt ett större renoveringsarbete av hissen under våren 
för att säkerställa driften. 

Under våren har representanter från Smeden 3 med-
verkat i den årliga besiktningen av grönområden tillsam-
mans med representanter från Smeden 1 och Smeden 
2. En del mindre åtgärder beslutades och genomfördes 
under sommarperioden.

En större insats har genomförts för att säkerställa 
brandsäkerheten i fastigheten. Besök på plats tillsam-
mans med Storstockholms brandförsvar har genomförts 
för att informera om brandrisk som uppstår när förvaring 
sker i loftgångar. Information har satts upp i de gemen-
samma utrymmena och en uppsamling av grovsopor har 
möjliggjorts under hösten.

En översyn av parkeringar har genomförts i samband 
med att avtal för parkeringsövervakning tecknats. På 
parkerings ytan som nyttjas av kunder till ICA-butiken 
krävs i dagsläget p-skiva.

Hyresförhandlingar med hyresgästföreningen har 
genomförts i januari månad. Förhandlingen resulterade 
i en retroaktiv höjning för 2017 på 0,70 procent och en 
höjning för 2018 med 1,00 procent.

Styrelsen har antagit en flerårig underhåll- och 
investeringsplan. 
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Vaxholms Smeden 3 AB resultaträkning
(mnkr) Bokslut 2018 Bokslut 2017

Verksamhetens intäkter 4,16 4,09
Verksamhetens kostnader – 2,48 – 2,79
Avskrivningar och nedskrivningar – 0,35 – 0,34
Verksamhetens nettokostnad 1,33 0,97

Finansiella intäkter 0,00 0,00
Finansiella kostnader – 0,31 – 0,38
Resultat efter finansnetto 1,02 0,58

Bokslutsdispositioner – 0,02 0,14
Resultat före skatt 1,00 0,72
Skatt på årets resultat – 0,23 – 0,19
Periodens resultat 0,77 0,53

Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB

Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB resultaträkning
(mnkr) Bokslut 2018 Bokslut 2017

Verksamhetens intäkter 0,30 0,29
Verksamhetens kostnader – 0,29 – 0,27
Avskrivningar och nedskrivningar – 0,01 – 0,01
Verksamhetens nettokostnad 0,00 0,02

Finansiella intäkter 0,00 0,00
Finansiella kostnader 0,00 0,00
Resultat efter finansnetto 0,00 0,02

Bokslutsdispositioner 0,00 0,00
Resultat före skatt 0,00 0,02
Skatt på årets resultat – 0,00 0,00
Periodens resultat 0,00 0,01
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Staden som arbetsgivare 

Stadens förmåga att säkerställa kompetensförsörjning och 
vara en attraktiv arbetsgivare bidrar till stadens samtliga 
tre målområden med betoning på målområdet kvalitet.  
Vaxholms stad ska vara en attraktiv arbetsgivare med friska, 
kompetenta och motiverade medarbetare och chefer. Ledar-
skapet ska vara inspirerande och tydligt.

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

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

Våra medarbetare
Den 31 december 2018 hade 610 individer en tillsvidare
anställning i staden. 438 av dessa hade en heltidsanställ
ning (72 procent), 496 av dem var kvinnor (81 procent) och 
114 var män (19 procent). Jämför vi med motsvarande 
period 2017 är antalet drygt 100 fler samt lägre andel 
med heltidsanställning (76 procent). Förändringen beror 
på återgång av drift av särskilt boende i egen regi.

Diagrammet till höger visar samtliga anställningar 
med månadslön (820 individer) under hela perioden 
januari – december 2018, med andel tillsvidareanställ
ning, andel heltid, andel kvinnor och andel män, för res
pektive förvaltning. Andel heltidsanställningar inom 
socialförvaltningen var lägre än 2017 och kan  förklaras 

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

Fördelning av anställningar med månadslön  
januari–december 2018

Personalomsättningen
Personalomsättningen har varit hög med en uppåtgående 
trend de senaste tre åren. Under 2018 har trenden brutits 
och personalomsättningen var 9,7 procent (8,4 procent 
exklusive intern rörlighet). Den är lägre inom samtliga 
förvaltningar, men har sjunkit mest inom utbildnings
förvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen.

53 tillsvidareanställda har slutat under året. Sam tidigt 
har 69 nya tillsvidareanställningar gjorts (verksamhets
övergången av särskilt boende ej medräknad). 
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Sjukfrånvaro 
Genomsnittet för sjukfrånvaro 2018 var 5,9 procent (6,7 
procent 2017). Minskning har skett inom utbildnings
förvaltningen medan socialförvaltning och stadsbygg
nadsförvaltningen har höjd sjukfrånvaro. Totalt är antalet 
sjuktillfällen fler men minskningen av total sjukfrånvaro 
beror på genomsnitt kortare varaktighet vid sjuktillfället 
samt minskat antal individer med långtidssjukskrivning 
(> 60 dagar). Fortsatt fokus på sjuktalen, upprättande 
av plan för återgång i arbete enligt Försäkringskassans 
riktlinjer samt rutiner med samtal vid mer än fyra sjuk
tillfällen inom senaste tolvmånadersperioden har bidragit 
till lägre sjukfrånvaro. 

Sjukfrånvaro per månad 2015-2018
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Motiverade medarbetare 
Lägre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning bidrar 
till kontinuitet, trygghet, arbetsglädje och därmed ett 
förstärkt arbetsgivarvarumärke. Under 2018 har ett 
antal anställningsförmåner införts i syfte att stärka 
arbetsgivarvarumärket: höjt friskvårdsbidrag, förmåns
cykel, pensionsrådgivning i samband med löneväxling 
för extra pensionssparande och möjlighet att byta 
semesterdagstillägg till ledig tid (en vecka per år). 

Resultatet av årets medarbetarundersökning visa 
på nöjda, motiverade medarbetare med goda förut
sättningar att leverera tjänster med hög kvalitet. Även 
resultatet för ledarindex är högt. I undersökningen 
ingår SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) frågor 
som är underlag för totalindex HME (Hållbart med
arbetarengemang). Vaxholms stads resultat är i jäm
förelse med övriga kommuner i landet bland de sex 
bästa och i topp för delindex ledarskap.

HME Vaxholm jämfört med alla kommuner  
2014–2018

50

55

60

65

70

75

80

85

20182017201620152014

Vaxholm

Alla kommunerSjukfrånvaro 2015 2016 2017 2018 

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 3,7
29 år (%) 4,9 5,3 5,6 4,2
3049 år (%) 6,5 7,1 8,0 5,5
50 år (%) 8,2 6,9 5,8 6,8
sjukfrånvaro långtid 
(%) (>60 dagar) 47,9 48,0 47,8 42,7
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Framtid och utveckling

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

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

Digitalisering
Digitaliseringen påverkar alla förvaltningar och är ett 
stort och viktigt utvecklingsområde. Genom att ta till vara 
digitaliseringens möjligheter skapas förutsättningar för 
både ökad tillgänglighet, service och kvalitet. Införandet 
av nya verksamhetssystem och e-tjänster underlättar 
invånarnas kommunikation med förvaltningen, ger snabb-
are service och en mer rättssäker handläggning. Vax-
holms stad arbetar kontinuerligt med att införa fler och 
fler e-tjänster inom alla verksamhetsområden. Exem-

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

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

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

Demografisk förändring
Befolkningen växer i Sverige, särskilt i yngre och äldre 
åldrar, vilket ökar kommunsektorns kostnader om alla 
ska få samma välfärd som i dag. Samtidigt som vi har 
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pel på tjänster som kommer att lanseras är ansökan om 
bygglov, bokning av kommunens lokaler och beställning 
av kart- och mättjänster. Vaxholms stad deltar i ett natio-
nellt projekt för att ta fram en plan för att öka tillgänglig-
heten och det digitala utbudet för medborgarna inom 
vård och omsorg och övriga samhällstjänster.

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

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

Hållbarhet i fokus
Kommunstyrelsen har beslutat att FN:s globala hållbar-
hetsmål och Agenda 2030, ska implementeras i stadens 
alla verksamheter och att arbetet ska påbörjas med att 
ta fram en gemensam Hållbarhetsstrategi 2021-2030. 
Dessutom har staden ansökt och antagits att vara med 
i den nationella kommunikationssatsningen Glokala 
Sverige som syftar till att sprida information och kun-
skap om Agenda 2030. Ett fokus de närmsta åren är att 
engagera och skapa delaktighet bland medborgarna i 
stadens framtida hållbarhetsarbete.

Avseende ekologisk hållbarhet är vattenfrågan aktu-
aliserad. Det handlar om klimatanpassning för ett för-

ändrat klimat med prioritering runt dagvatten. Även 
vattenkvalitet i alla våra vattenförekomster är betydelse-
full för stadens invånare och besöksnäring, vilket kräver 
åtgärder inom olika områden som till exempel bad vatten, 
tömning av båttoalett och enskilda avlopp. Förra årets 
torra sommar lyfte fram dricksvattenförsörjningen, 
vilket även kommer att vara ett framtida fokus. 

Inom social hållbarhet ligger fortsatt fokus på trygg het 
i offentlig miljö och inom stadens verksamheter. Detta 
tillsammans med psykisk och fysisk hälsa ur ett jäm-
ställdhets- och jämlikhetsperspektiv kommer att vara 
prioriterade verksamhetsområden framåt och i linje 
med målen i Agenda 2030.  

Foto: Åsa Dry Larsson
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Stadens verksamhet 
I denna del redovisas verksamhet som bedrivs i Vaxholms stads nämnder samt kommunstyrelsen. Inom varje område 
beskrivs viktiga händelser, resultat och arbete under året samt en framåtblick. Varje nämnd har också ett eget årsbokslut 
som ger fördjupad information inom nämndens ansvarsområde.

45Årsredovisning
Stadens verksamheter  

Foto: JS-gruppen
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Kommunstyrelsen

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

Viktiga händelser under året
• Allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och 

landstingsfullmäktige genomfördes i september 
med ett högt valdeltagande i Vaxholm (93 procent i 
riksdagsvalet). Nytt politiskt styre i Vaxholms stad 
består av en mittensamverkan av Centerpartiet, 
Socialdemokraterna och Liberalerna.

• I maj trädde den nya europeiska dataskydds förord-
ningen (GDPR) i kraft med syfte att stärka skyddet 
för den enskilde vid hantering av personuppgifter. 
Vaxholms stad har anpassat sin organisation och sitt 
arbetssätt utifrån den nya lagstiftningen. 

• En e-tjänsteportal lanserades på stadens webbsida 
där befintliga e-tjänster, e-formulär och blanketter 
samlas och utvecklas.

• Vaxholms stad lanserade sin Facebook-sida som ett 
led i att stärka kommunikationen och dialogen med 
invånarna. 

• Kommunfullmäktiges sammanträden började  sändas 
via kommunens webbplats så att invånare och andra 
intresserade kan ta del av dem live eller i efterhand.

• Detaljplanen för Norrberget antogs och avtal teck-
nandes. Detaljplanen är överklagad till mark- och 
miljö domstolen. Domslut väntas under våren 2019.

Uppföljning av verksamheten

Nya e-tjänster ger ökad tillgänglighet och service
Staden fokuserar på att möta invånarnas förväntan om 
ännu bättre tillgänglighet och större möjlighet till infly-
tande. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjlig-
heter och öka fokus på att införa målgruppsanpassade 
e-tjänster underlättas service och dialog oberoende av 
tid och plats. På e-tjänsteportalen samlas befintliga 
e-tjänster, e-formulär och blanketter. E-tjänsteutbudet 
kommer att utvecklas inom alla verksamhetsområden 
och ytterligare tjänster kommer att publiceras löpande 
under kommande år.

Förstärkt kommunikation och dialog
Under året har några av de centrala och mest välbesökta 
sidorna på stadens externa webbplats arbetats igenom 
för att bättre möta besökares behov. Framför allt hand-
lar det om webbområdena där stadens stads byggnads-
projekt presenteras och skolornas webbsidor. 

I mitten av 2018 lanserades Vaxholms stads Facebook- 
sida som ett led i att stärka kommunikationen och 
 dialogen med invånarna. Arbetet med sociala medier 
har inletts för att kunna utökas till att inkludera fler 
kanaler under kommande år. Fram till dess är  syftet att 
ta fram en solid kunskapsgrund att stå på inom  stadens 
alla verksamheter kring regelverk som omgärdar 
 sociala medier. 

Under 2018 har boken ”En smakbit av Vaxholm” arbetats 
fram. Boken rymmer 60 uppslag med bilder och texter om 
Vaxholm. Den skickas från och med 2019 hem som gåva 
från Vaxholms stad till alla som blir nya Vaxholmsbor.
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God stadsmiljö för alla
I arbetet med att utveckla stadsmiljön har insatser 
genomförts i anslutning till bostäder, vilket kommer alla 
invånare till del. I Skutvikshagen har två bryggor rustats 
upp och en strandpromenad har anlagts. I Rindö hamn 
har staden bevakat att Kaserntorget och andra delar 
som kommunen tagit över blivit positiva delar av stads-
miljön. Som en del i Rindö hamn-projektet har en bad-
plats anlagts mot Trälhavet.

Staden arbetar för att invånarna ska fortsätta att 
uppleva Vaxholm som en trygg plats att bo och leva på 
genom till exempel tillgång till gång- och cykelvägar 
och trygga trafiksituationer för oskyddade trafikanter. 
Exempel är planerna på trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
längs Rindövägen för att bland annat ge skolbarnen en 
tryggare väg till skolan.

Framåtblick
Ny bebyggelse i Vaxholm ska bidra till ett samhälle 
som är långsiktigt hållbart och erbjuda attraktiva och 
goda boende miljöer. Kommunstyrelsen har givit stads-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny 
över sikts plan som omfattar hela kommunen. Arbetet 
har påbörjats och inriktningen kommer att förankras 
genom en tidig dialog med kommunens invånare, 
fastighets ägare, närings liv och övriga intressenter. 
Kommun fullmäktige planerar att anta översiktsplanen 
under sista kvartalet 2021.

Staden arbetar för att ta fram ändamålsenliga och 
effektiva lokaler för de behov som finns. Bland annat 
behövs tillfälliga lokaler för högstadieelever intill 
Kronängs skolan under några års tid och ytterligare ett 
särskilt boende. Resarö skola och Vaxö skola kommer 
att byggas ut och i samverkan med Roslagsvatten ska 
en utbyggnad av återvinningscentralen genomföras.

Stadsbyggnadsförvaltningen har täta kontakter med 
Trafikverket och landstingets trafikförvaltning för att 
påverka i frågor som berör Vaxholm, vilket inkluderar 
busstrafik på Tynningö, säkra och täta färjeturer från 
och till Rindö, åtgärder på väg 274 som förbättrar trafik-
situationen och bra kollektivtrafik både på land och till 
sjöss som möter kommuninvånarnas behov.

I samverkan med kommunerna i Stockholm Nordost 
planeras arbetet för att iordningställa Arninge rese-
centrum, i vilket Täby kommun har den drivande rollen.

Digitaliseringen genomsyrar hela vårt samhälle och 
förändrar det i grunden genom bland annat nya effek-
tiva tjänster med hög tillgänglighet. Stadens fortsatta 
utveckling av e-tjänster gör det enklare att både ge och 
få service oberoende av tid och plats. Vaxholms stad 
deltar i ett nationellt projekt för att ta fram en plan 
för att öka tillgängligheten och det digitala utbudet för 
medborgarna inom vård och omsorg och övriga 
samhälls tjänster.

Under 2019 kommer kommunledningskontoret driva 
och samordna utvecklingen kring ett gemensamt process-
orienterat arbetssätt i Vaxholms stad. Detta innebär att 
verksamheternas processer blir utgångspunkten för att 
synliggöra, följa upp, kvalitetssäkra och utveckla verk-
samheterna. Arbetssättet sätter invånaren/mottagaren 
i fokus och ger stöd för medarbetare i arbetet. Det ger 
också förutsättningar för gemensam förståelse, samsyn 
och ett systematiskt kvalitetsarbete.

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

Driftredovisning - verksamhet
(mnkr) Bokslut 2018 Budget 2018 Budgetavvikelse Bokslut 2017

Politisk verksamhet – 4,9 – 4,8 0,0 – 4,5
Fysisk och teknisk planering – 15,2 – 9,7 – 5,6 – 22,7
varav jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 – 9,1
Räddningstjänst & samhällsskydd – 5,8 – 5,8 0,0 – 5,7
Ledning, stöd & service – 43,4 – 44,4 1,0 – 41,0
SRMH – 1,9 – 1,9 0,0 – 2,1
ÖFN – 1,1 – 1,0 – 0,1 – 0,8
Årets resultat – 72,3 – 67,5 – 4,8 – 76,8
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Barn- och utbildningsnämnden

Viktiga händelser under året
• Kompetensutvecklingssatsningarna för alla lärare 

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

• Vaxholms stads förskolor fortsatte att delta i ett 
forsknings- och utvecklingsprogram kring undervis-
ning i förskolan. Programmet bedrivs av Ifous (inno-
vation, forskning och utveckling i förskola och skola) i 
samarbete med Malmö universitet.

• Digitaliseringen fortsätter att bidra till skolutveckling. 
Verktyg och metoder i undervisningen har blivit fler, 
liksom digitala läromedel. Eleverna lär sig program-
mering och en ny digital samarbetsyta (Teams) inför-
des för lärare och elever. Teams används bland annat 
för gemensam dokumenthantering, kommunikation 
och inlämning av uppgifter.

• Alla fritidshem fick individuell handledning vilket 
bidrog till en generell kvalitetshöjning av fritids-
hemmens verksamhet. 

• Projekt Entreprenör genomfördes för andra året i 
rad. Projektet riktar sig till elever i årskurs 9, års-
kurs 1 och 2 på gymnasiet och drivs av ett företag som 
utvecklar, utbildar och stöttar unga entreprenörer. 

• Kronängsskolan mottog pris som årets Vattenskola. 
Utmärkelsen uppmärksammar lärares och skolors 
engagemang i vatten- och miljöfrågor och delas ut 
av Stockholm International Water Institute, SIWI.

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

Foto: Vaxholms stad
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Uppföljning av verksamheten
Förskolorna i Vaxholm utvecklar  
undervisningen 
Vaxholms stads kommunala förskolor håller en hög 
kvalitet. Årets brukarenkät visade att 96 procent av 
vårdnadshavarna är nöjda, 97 procent anser att barnen 
trivs och 95 procent av vårdnadshavarna upplever att 
barnen är trygga i förskolan. Officiell statistik visar att 
30 procent av personalen i de kommunala förskolorna 
har en pedagogisk högskoleexamen, vilket är en ökning 
jämfört med året innan.

Kunskapen om undervisning i förskolan har ökat gen-
om kontinuerlig kompentensutveckling och deltagande i 
forskningsprogram. Ett IKT-nätverk har startats upp med 
representanter från alla förskolor i Vaxholms stad. Fokus 
är att öka likvärdigheten för alla barns möjligheter till lek, 
utforskande och undervisning i den digitala lärmiljön. 

Bästa sammanvägda resultat i Stockholms 
län för årskurs 9 i Kronängsskolan
Elever som gick ut årskurs 9 i Kronängsskolan hade 
det bästa sammanvägda resultatet i Stockholms län 
och en andraplats i hela landet1 med ett genomsnittligt 
merit värde på 257 och 98 procent som var behöriga till 
gymnasie skolan.

1Enligt SKL:s sammanvägda resultat för kommunala skolor, presenterade 

i statistikdatabasen Kolada. 

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

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

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

Foto: LuxLucid
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I arbetet med ekologisk hållbarhet strävar utbildnings-
verksamheterna efter att bland annat vara miljösmarta i 
vardagen och bidra till mindre utsläpp. En viktig del i detta 
arbete är att utbilda barn och unga i miljöfrågor. Därtill 
sker många konkreta miljövänliga och ekologiskt hållbara 
aktiviteter i förskolorna och skolorna. Några exempel är 
odlingsprojekt, sopsortering, cykeldagen, Östersjötema, 
ekoprodukter och vegetariskt i cafeterian.

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

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

För grundskolorna fortsätter den digitala utvecklingen 
genom olika insatser för att öka digital kompetens och 
inköp av verktyg, vilket ska säkerställa likvärdighet 
mellan skolorna. Vidare fortsätter utvecklingsarbetet 
kring samordning av elevhälsan och det systematiska 
kvalitetsarbetet inom och mellan skolenheterna, inklu-
sive förvaltningen.

Måltidsenheten kommer att fortsätta arbetet med 
att servera lagad mat från grunden, öka inköp av när-
odlade livsmedel för att minska koldioxidutsläpp samt 
arbeta för proteinväxling och minskat matsvinn. 

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

Driftredovisning - verksamhet  
(mnkr) Bokslut 2018 Budget 2018 Budget avvikelse Bokslut 2017

Nämnd- och styrelse – 0,3 – 0,4 0,1 – 0,3
Kulturskola – 4,2 – 4,2 0,0 – 3,9
Fritidsgårdar – 1,4 – 1,5 0,1 – 1,4
Öppen förskola – 1,0 – 1,0 0,0 – 1,0
Förskola, ped omsorg – 68,3 – 74,8 6,4 – 66,9
F-klass, Grundskola och Fritids – 167,5 – 169,7 2,2 – 166,2
Gymnasieskola – 50,8 – 47,3 – 3,5 – 46,3
VUX; SFI – 2,8 – 2,8 0,0 – 2,1
Gemensam admin – 10,1 – 10,3 0,2 – 8,3
Barn & Elevstöd – 28,4 – 31,6 3,2 – 28,4
Egen regi – 0,8 0,0 – 0,8 1,2
2017 Flytt från Norrbergsskolan   – 3,1
Total – 335,6 – 343,5 7,9 – 326,7
Volympåverkan – 5,0 0,0 – 5,0 0,5
Årets resultat – 340,6 – 343,5 2,9 – 326,3
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Nämnden för teknik,  
fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur ansvarar för under-
håll och förvaltning av stadens fasta egendom, idrotts- och 
friluftsanläggningar, hamnar, vägar, gator samt park- och 
naturmark. Nämnden ansvarar även för om- och nybygg-
nation av lokaler för kommunal verksamhet understigande 
en beloppsgräns om 5 miljoner kronor. Ytterligare områden 
som nämnden ansvarar för är stadens uppgifter inom trafik-
området, gator och vägar, kultur och föreningsverksamhet 
samt tillstånd, tillsyn och yttranden.

Viktiga händelser under året
• Årets kulturnatt anordnades i oktober tillsammans 

med Kulturrådet.
• Kommunens konst inventerades och ett nytt konst

register infördes. Den konst som inte är utplacerad 
i verksamhetslokaler placerades i stadsarkivet till
gängligt för alla.

• Konstgräset på idrottsplatsen byttes ut. 
• Tennishallen byggdes ut.
• En höghöjdsbana på Eriksö öppnade och genom förde 

sin första säsong.
• En upprustning av den allmänna lekplatsen i Ull

bergska parken genomfördes.

Uppföljning av verksamheten

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

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

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

Foto: Johanna Willfors
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Vägar och trafiksäkerhet
För att öka trafiksäkerheten har bland annat en större 
åtgärd inom gatumålning genomförts,  ytterligare två 
stycken digitala hastighetsvisare har placerats ut vid 
Kanonen på Eriksövägen, vägavsmalning har utförts 
vid nya bostadsområdet Skutvikshagen och förstärkt 
belysning har skett vid Överbyslingan på Resarö samt 
vid Timmermansvägen närmast kyrkogården. 

Åtgärder för att förbättra säkerheten och framkom
ligheten för gående har genomförts, bland annat har 
trätrappan vid Pålsundsvägen samt stentrappan vid 
Fiskaregatan rustats upp. Vändplanens utformning vid 
Överbyslingan har förbättrats med ett räcke samt en ny 
gångväg till återvinningsstationen och busshållplatsen.

I övrigt har säkerställande av god snöröjning varit 
en prioriterad fråga.

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

Framåtblick
Under kommande år kommer tekniska enheten att öka 
graden av digitalisering och ta in relevanta verksamhets
stöd. Detta för att effektivisera arbetet, säkerställa en 
professionell hantering av ärenden samt förenkla upp
följning. Exempelvis kommer ett digitalt lokalboknings
system förenkla bokning av kommunens lokaler, digitala 
parkeringstillstånd ska på sikt ersätta fysiska tillstånd 
och en avtalsdatabas ska effektivisera arbetet med att 
följa upp enhetens avtal. Ett annat viktigt arbete är att öka 
transparensen och återkoppling gentemot invånare avse
ende felanmälan och information om planerade åtgärder.

Ytterligare områden i fokus för enheten är framtag
ande av en ny internhyresmodell för stadens lokaler och 
fortsatt arbete med utredning och analys av bärighet på 
kommunens kajområden.

Genom en lådelcykel som kommer att tas i drift under 
sommaren 2019 kan biblioteket nå ut med böcker till som
marlediga invånare på till exempel stranden. Satsningen 
möjliggörs genom medel från Statens kulturråd.

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

Driftredovisning - verksamhet  
(mnkr) Bokslut 2018 Budget 2018 Budgetavvikelse Bokslut 2017

Nämnd Och Styrelseverksamhet – 0,2 – 0,3 0,1 – 0,2
Fysisk och teknisk planering – 12,2 – 8,9 – 3,4 – 8,1
Gator och vägar – 10,6 – 11,9 1,2 – 8,3
Parker – 5,1 – 5,2 0,1 – 4,3
Allmän Fritidsverksamhet – 0,7 – 1,0 0,3 – 1,4
Allmän Kulturverksamhet, Övrig – 0,7 – 0,7 0,0 – 0,5
Bibliotek, Extern Information – 4,2 – 4,2 0,0 – 4,1
Idrotts Och Fritidsanläggning – 10,7 – 10,1 – 0,6 – 9,7
Hamnverksamhet 0,6 – 0,1 0,7 0,3
Kommersiell verksamhet – 0,8 – 0,9 0,1 – 0,8
Fördelade Lokalkostnader – 0,7 – 0,2 – 0,5 – 0,7
Fördelad Gemensam Verksamhet – 2,8 – 3,5 0,7 – 4,0
Årets resultat – 48,1 – 46,8 – 1,2 – 41,7
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Socialnämnden

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

Viktiga händelser under året
• Vaxholms stad tar över driften av särskilt boende på 

Borgmästaregården, Framnäshagen och Cyrillus. 
Anledningen är att Norlandia Care AB, som skött 
driften av boendet, inte har fått tillstånd att driva 
verksamheten vidare. Vaxholms stad tar därför över 
i väntan på att en ny entreprenör upphandlas.

• Planeringen för ett nytt SÄBO (särskilt boende) på 
Norrberget startade. 

• Hemtjänsten samt dagverksamheten blev stjärn-
märkt, vilket innebär att samtliga medarbetare 
utbildas enligt en modell svenskt Demenscen-
trum tagit fram. Innehållet i utbildningen består av 
grund läggande kunskap om demens samt verktyg 
för att arbeta personcentrerat. 

• En e-tjänst för ekonomiskt bistånd lanserades. När 
tjänsten är helt klar (under 2019) kan brukare följa 
sitt ärende digitalt och ta del av beslut, underlag 
samt vissa journalanteckningar.

• Från och med 1 januari gäller den nya lagen om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård. Lagen ställer höga krav på samordning av 
gemensamma insatser kring den enskilde.

• Föräldrautbildningen Älskade, förbannade ton-
åring genomfördes. Intresset var stort och extra 
utbildnings tillfällen bokades.

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

Uppföljning av verksamheten

Digitaliseringen ger nya möjligheter
Socialförvaltningen arbetar för att ta tillvara digitalise-
ringens möjligheter för att öka självständighet, delak-
tighet och verksamheternas kvalitet. Implementering 
av nya system underlättar medborgarnas kommunika-
tion med förvaltningen, ger effektivare och mer rätts-
säker handläggning samt möjliggör för e-tjänster, så att 
till exempel ansökningar kan göras digitalt. Ett annat 
exempel på digitaliseringens möjligheter är ”nyckel-
fri” hemtjänst som innebär ett digitalt låssystem, vilket 
bland annat ökar kundernas trygghet och säkerhet samt 
effektiviserar hantering av nycklar.

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

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

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

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

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

Foto: Vaxholms stad
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Framåtblick
En av myndighetens stora utmaningar och fokusområ-
den för 2019 är nyanlända utan sysselsättning och lång-
tidsarbetslösa. En jobbcoach har anställts för att stödja 
grupperna mot etablering på arbetsmarknaden och 
för att samordna de funktioner inom kommunen som 
arbetar med dessa frågor. Förändrade förutsättningar 
nationellt inom det arbetspolitiska området kan dock 
eventuellt leda till en ökning av ekonomiskt bistånd.

Under kommande år kommer socialförvaltningen 
fokusera på våld i nära relationer (ViNR) där alternativ 
till våld (ATV) och ORIGO (hedersrelaterat våld) kom-
mer utgöra viktiga verktyg för arbetet. En ny arbets-
grupp för ungdomar mellan 18 och 25 år kommer att 
etableras och arbetsgruppen för våld i nära relationer 
kommer ses över och uppdateras.

Digitaliseringen inom myndigheten har tagit fart 
och under 2019 planeras bland annat automatiserat 
beslutsstöd inom ekonomiskt bistånd. Handläggare 
kommer därmed att frigöras för kvalitativt arbete med 
brukare och jobbcoach. 

Inom området personlig assistans, LSS, finns utma-
ningar under kommande år då ett förändrat regelverk 

innebär kostnadsförskjutning från Försäkringskassan 
till kommunen.

Bemanning inom hemtjänst och särskilt boende 
är också ett prioriterat område. Vaxholms stad behö-
ver vara attraktiva som arbetsgivare för att locka och 
behålla medarbetare. Samarbete mellan verksam-
heterna hemtjänst och särskilt boende vid rekrytering 
och bemanning, kommer att vara en naturlig del i rekry-
teringen framöver.

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

Driftredovisning
(mnkr) Bokslut 2018 Budget 2018 Budget avvikelse Bokslut 2017

Förvaltningsledning – 5,0 – 5,9 0,8 – 5,5
Socialnämnd – 0,5 – 0,8 0,2 – 0,5
Individ- och familjeomsorg – 19,9 – 29,9 10,0 – 23,5
Funktionshinderomsorg – 43,3 – 49,5 6,2 – 41,4
Äldreomsorg – 88,0 – 80,0 – 8,0 – 84,5
Myndighetsutövning – 3,0 – 3,0 0,0 – 2,0
Bidrag till föreningar – 0,1 – 0,1 0,0 – 0,1
Årets resultat – 159,9 – 169,2 9,3 – 157,6
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Stadsbyggnadsnämnden

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

Viktiga händelser under året
• Bokningsbara rådgivningsmöten inför bygglovs

ansökan infördes och telefontiderna utökades för 
att öka tillgängligheten.

• En ny tydligare taxa för bygglov har tagits fram.

Uppföljning av verksamheten

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

E-tjänst ska snabbare ge kompletta 
 bygg lovsansökningar
Måluppfyllelsen är fortsatt god gällande stadsbyggnads
nämndens indikator för handläggningstid av ärenden, 
från det att de är kompletta till det att beslut fattas. 
Resultatet är i genomsnitt 3,9 veckor att jämföra med 
målnivån 5 veckor och benchmarking på 3,6 veckor som 
sker med 26 kommuner som deltar i Bygglovsalliansen 
(mestadels kommuner inom Stockholms län). 

Den totala handläggningstiden, från det att en 
ansökan kommer in till beslut är fattat och expedierat, 
är i genomsnitt 17,7 veckor och når inte målnivån på 12 
veckor. Orsaker till längre handläggningstider är en 
ökad grad av komplexitet i ärenden och svårigheter för 
sökanden att förstå vilka handlingar som krävs. För 
att minska väntetiden för kompletterande handlingar 
ska information på webbsidan bli tydligare samt själv
förklarande etjänster utvecklas under 2019.

Utveckling av e-tjänster och digitala arbetssätt
Alla slutbesked skickas numer digitalt. Kommunikation 
sker också i större utsträckning än tidigare digitalt, vil
ket har lett till mindre volymer av fysisk post. Det finns 
mallar både för brev och epost i stadens dokument 

Foto: Vaxholms stad
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och ärendehanteringssystem, vilket gör att besked ges 
med liknande innehåll oavsett handläggare vilket i sin 
tur ökar tydligheten.

Möjligheten att beställa kart och mättjänster via 
webbformulär är beroende av att staden tillhanda
håller etjänsten på stadens webbsida. Förberedel
searbete och tester av etjänsten har gjorts och den 
kommer att driftsättas kommande år.

Framåtblick
1 januari 2019 inträdde en stor lagändring i plan och 
bygglagen. Bestämmelsen säger att i de fall ett ärende 
inte avgörs inom de av lagen uppsatta tidsgränserna 
ska en avgiftsreduktion med 1/5 av avgiften ske för varje 
påbörjad vecka som handläggningstiden överskrids. För 
lovärenden gäller idag 10 veckors handläggningstid från 
det att handlingar är kompletta och för anmälansären
den 4 veckor. Under vissa förutsättningar går handlägg
ningen att förlänga med 10 respektive 4 veckor. Efter 
denna tid ska avgiften reduceras och efter fem veckor tas 
ingen avgift ut. Tiden för att göra en första granskning 
samt förelägga en sökande om att komplettera sin ansö
kan är reglerad till tre veckor. Konsekvenser av denna 
lagstiftning blir att större fokus måste läggas på hand
läggning istället för rådgivning och service. Bevakning 
och uppföljning gällande detta är ett prioriterat område.

Det digitaliseringsarbete som påbörjades under året 
fortsätter. I början av 2019 ligger fokus på att driftsätta 
de etjänster som tas fram inom nämndens verksam
heter. Samtidigt behöver innehållet på websidorna ses 
över för att anpassa språk och innehåll så att informa
tionen blir tydlig och lättillgänglig för invånarna.

Bygglovshandläggningen kommer under kommande 
år att övergå till att bli helt digital. Det innebär att även 
granskning av handlingar kommer att göras digitalt 
istället för analogt. Med ett sådant arbetssätt har 
behovet av pappers användning i det närmaste försvunnit 
från handläggningen av ett vanligt bygglovsärende. 
Frågan om earkiv för digitala handlingar kvarstår 
dock samt hur expediering av beslut hanteras enligt 
GDPRbestämmelserna.

Arbetet med så kallad öppen data fortsätter inom 
geografisk data. Säkerhetsfrågor har dock på senare 
tid tagit en större plats i arbetet kring öppna data och 
det som tidigare var självklart att publicera öppet är 
inte alltid det. 

Bygglov och GISenheten kan framöver bli en 
resurs för andra enheter och förvaltningar när det 
kommer till att utveckla och möjliggöra användandet 
av geografiska informationssystem och analyser.

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

Driftredovisning
(mnkr) Bokslut 2018 Budget 2018 Budgetavvikelse Bokslut 2017

Stadsbyggnadsnämnd – 0,3 – 0,2 0,0 – 0,3
Bygglovsverksamhet – 2,5 – 2,1 – 0,3 – 2,8
GIS – 2,2 – 2,3 0,1 – 0,5
Stadsbyggnadsförvaltningen 0,0 0,0 0,0 0,0
Bygglov och GISenheten – 0,4 – 0,4 0,0 – 0,3
Årets resultat – 5,3 – 5,0 – 0,2 – 3,8
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Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd

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

Uppföljning av verksamheten

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

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

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

Utveckling av organisation och arbetssätt
SRMH kommer att utveckla vissa strategiska över-
gripande rutiner och processer. Exempel på detta är 
årsplaneringen och uppföljningen för att ännu bättre 
skapa ett sammanhang inom verksamhetsområdet. En 
mer detaljerad budget som är mer specificerad gent-

Foto: Jesper Wahlström
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emot varje undergrupp och de inom SRMH ingående 
kommunerna behövs också för att ännu bättre kunna 
följa upp utfall samt hantera och analysera avvikelser 
på bästa sätt. 

SRMH kommer under 2019 också att öka omfatt-
ningen och frekvensen på en ”tyck till-enkät” som på 
prov har använts under hösten 2018 med gott resultat. 
Enkäten ger möjlighet till direkt återkoppling efter plats-
besök och rapportutskick, vilket möjliggör en löpande 
insikt i hur bemötande samt information uppfattas.

En organisationsförändring kommer att genomföras, 
vilket innebär gruppchefer istället för grupp ledare. Detta 
ska säkerställa ett nära och bra ledarskap samtidigt 
som strategiska frågor kan hanteras i ökad omfattning.

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

Driftredovisning
 (mnkr) Bokslut 2018 Budget 2018 Budgetavvikelse Bokslut 2017

SRMH – 1,9 – 1,9 0,0 – 2,1
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Överförmyndarnämnden

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

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

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

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

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

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

Ekonomiskt resultat
Vaxholms stads andel av  Överförmyndarnämndens 
 ekonomiska resultat visar en budgetavvikelse på 
– 0,1 mnkr som beror på ökade kostnader för gode män. 

Tabellen redovisar Vaxholm stads andel av Över
förmyndarnämndens budget som bekostas av kommun
styrelsen. 

Driftredovisning
(mnkr) Bokslut 2018 Budget 2018 Budgetavvikelse Bokslut 2017

Överförmyndarnämnden – 1,1 – 1,0 – 0,1 – 0,8
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Räkenskaper
I denna del redovisas stadens och koncernens resultat räkning, balansräkning, kassaflödesanalys, investerings
sammanställning, noter och redovisningsprinciper. 

61Årsredovisning
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Foto: Jesper Wahlström
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Resultaträkning

(mnkr) Not Koncernens 
bokslut 2018

Koncernens 
bokslut 2017

Stadens 
bokslut 2018

Stadens 
bokslut 2017

Verksamhetens intäkter 1 119,3 127,7 117,1 125,3
Varav jämförelsestörande intäkter*   5,3  5,3
Verksamhetens kostnader 2 – 707,9 – 694,2 – 707,5 – 693,1
Varav jämförelsestörande kostnader**   – 14,4  – 14,4
Avskrivningar och nedskrivningar 3 – 39,2 – 35,6 – 37,8 – 34,2
Verksamhetens nettokostnad  – 627,8 – 602,1 – 628,2 – 602,0
Skatteintäkter 4 656,3 641,9 656,3 641,9
Statlig skatteutjämning/generella statsbidrag 5 – 7,5 – 3,6 – 7,5 – 3,6
Finansiella intäkter 6 1,3 0,8 1,9 1,6
Finansiella kostnader 7 – 7,8 – 10,6 – 7,8 – 10,6
Resultat efter finansnetto  14,4 26,4 14,6 27,3
Bokslutsdispositioner  - - - -
Resultat före skatt  14,4 26,4 14,6 27,3
Skatt på årets resultat  – 0,2 – 0,1  -
Periodens resultat  14,2 26,3 14,6 27,3

* 2017 Försäljning av tomträtt

**2017 Utrangering av skola
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Balansräkning

(mnkr) Not Koncernens Koncernens Stadens Stadens

  bokslut 2018 bokslut 2017 bokslut 2018 bokslut 2017

TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar  - - - -
Mark, byggnader och anläggningar 8 785,4 778,9 736,7 728,8
Maskiner och inventarier 9 17,7 17,5 17,6 17,5
S:a Materiella & immateriella anläggningstillgångar  803,1 796,4 754,3 746,3

Långfristiga fordringar 10 - - 13,1 15,6
Bostadsrätter 11 0,8 0,8 0,8 0,8
Värdepapper och andelar 12 15,1 14,4 58,6 57,9
S:a Finansiella anläggningstillgångar  15,9 15,2 72,5 74,3
Summa anläggningstillgångar  819,0 811,6 826,8 820,6
      
Omsättningstillgångar      
Kortfristiga fordringar 13 36,1 38,7 36,5 38,4
Förråd, lager och exploateringsfastigheter 14 0,9 - 0,9 -
Kassa och bank  47,9 80,0 45,0 76,3
Summa omsättningstillgångar  84,9 118,7 82,4 114,7
      
SUMMA TILLGÅNGAR  903,9 930,3 909,2 935,3

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital 15 315,6 300,6 321,7 306,3
Summa eget kapital  315,6 300,6 321,7 306,3
Varav årets resultat  14,2 26,3 14,6 27,3
      
Obeskattade reserver      
Periodiseringsfond  - - - -
Summa obeskattade reserver  0,0 0,0 0,0 0,0
      
Avsättningar      
Avsättning för pensionsskuld inkl. löneskatt 16 61,6 45,6 61,6 45,6
Summa avsättningar  61,6 45,6 61,6 45,6
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(mnkr) Not Koncernens Koncernens Stadens Stadens

  bokslut 2018 bokslut 2017 bokslut 2018 bokslut 2017

Långfristiga skulder      
Lån i banker och kreditinstitut  380,0 466,5 380,0 466,5
Övriga långfristiga skulder 17 23,6 - 23,6 -
Summa långfristiga skulder  403,6 466,5 403,6 466,5
      
Kortfristiga skulder      
Övr. kortfristiga skulder/förutbet intäkter 18– 19 68,6 67,6 68,3 67,2
Leverantörsskulder  54,5 50,0 54,0 49,7
Summa kortfristiga skulder  123,1 117,6 122,3 116,9
      
Summa skulder  588,3 629,7 587,5 629,0
      
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  903,9 930,3 909,2 935,3

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

 bokslut 2018 bokslut 2017 bokslut 2018 bokslut 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 21 100,0 103,0 100,0 103,0
Totalt pensionsåtagande inkl löneskatt 22 216,3 202,4 216,3 202,4
Lokalhyror 23 8,9 10,7 8,9 10,7
Leasingåtaganden 24 6,2 6,4 6,2 6,4
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Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys (mnkr) Koncernens Koncernens Stadens Stadens

bokslut 2018 bokslut 2017 bokslut 2018 bokslut 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
Periodens resultat 14,2 26,3 14,6 27,3
Justering för av- och nedskrivningar 39,2 35,6 37,8 34,2
Justering för gjorda avsättningar 16,0 4,3 16,0 4,3
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster 1,5 16,8 1,5 16,9
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 2,5 7,0 1,9 7,6
Ökning/minskning förråd, lager och exploateringsfastigheter – 0,9  – 0,9  
Ökning/minskning kortfristiga skulder 5,5 16,8 5,4 17,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 78,0 106,8 76,3 107,5
     
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
Investeringar i materiella anläggningstillgångar – 46,5 – 71,5 – 46,5 – 71,5
Investering i finansiella anläggningstillgångar – 0,7 – 0,3 1,8 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten – 47,2 – 71,8 – 44,7 – 71,5
     
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
Nyupptagna lån - - - -
Amortering av låneskuld – 86,5 – 50,0 – 86,5 – 50,0
Ökning/minskning övriga långfristiga skulder 23,6  23,6  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 62,9 – 50,0 – 62,9 – 50,0
     
Periodens kassaflöde – 32,1 – 15,0 – 31,3 – 14,0
     
Likvida medel vid årets början 80,0 95,0 76,3 90,3
Likvida medel vid periodens slut 47,9 80,0 45,0 76,3
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Investeringsredovisning

Löpande investeringar (mnkr) Bokslut 2018 Budget 2018 Budget- 
avvikelse

Kommunstyrelsen    
Inventarier – 0,1 – 0,1 0,0
IT – 2,0 – 2,0 0,0
E-arkiv 0,0 – 0,5 0,5
E-tjänsteplattform 0,0 – 0,5 0,5
Digital utveckling 0,0 – 0,2 0,2
Miljöbil 0,0 – 0,3 0,3
Kamerautrustning KF – 0,1 – 0,5 0,4
Gym – 6,2 – 6,0 – 0,2
Markköp 0,0 – 8,0 8,0
Summa – 8,3 – 18,0 9,7
    
Nämnden för teknik, fritid och kultur    
Gator och trafik – 3,9 – 5,0 1,1
Om- och tillbyggnader fastigheter – 13,7 – 9,0 – 4,7
Hamnar och kajer 0,0 – 1,0 1,0
Fritid – 1,9 – 1,0 – 0,9
Park och mark – 0,9 – 1,0 0,1
Energisparåtgärder – 0,3 – 1,0 0,7
Summa – 20,8 – 18,0 – 2,8
    
Barn- och utbildningsnämnden    
Inventarier – 1,5 – 1,0 – 0,5
Summa – 1,5 – 1,0 – 0,5
    
Socialnämnden    
Digital utveckling – 0,2 – 0,2 0,0
Inventarier och utrustning 0,0 – 0,1 0,1
Miljöbil 0,0 – 0,3 0,3
Summa – 0,2 – 0,6 0,4
    
Stadsbyggnadsnämnden    
Ärendehanteringssystem – 0,3 – 0,3 0,0
Digital utveckling – 0,1 – 0,1 0,0
Summa – 0,4 – 0,4 0,0
    
Summa löpande investeringar – 31,2 – 38,0 6,8
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Långsiktiga investeringar (mnkr) Bokslut 2018 Budget 2018 Budget-
avvikelse

Särskilt boende – 0,4 – 1,0 0,6
Skolor – 3,6 – 32,3 28,7
Förskolor – 0,7 – 0,8 0,1
Idrottshallar – 7,6 – 6,6 – 1,0
Engarn 0,0 – 2,0 2,0
Vaxön 1:26 – 0,2 – 3,0 2,8
Reserv – 2,9 – 11,0 8,1

Summa långsiktiga investeringar – 15,3 – 56,7 41,4

Investeringar totalt (mnkr) Bokslut 2018 Budget 2018 Prognos- 
avvikelse

Summa totala investeringar – 46,5 – 94,7 48,2
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Noter

(tkr) Koncernen Staden

2018 2017 2018 2017

Not 1 Verksamhetens intäkter
Taxor och avgifter 36 166 34 759 36 166 34 759
Bidrag 50 959 57 437 50 959 57 437
Hyror/arrenden 27 620 25 978 25 102 23 424
Jämförelsestörande post, försäljning av tomträtt - 5 300 - 5 300
Övrigt 4 513 4 253 4 873 4 455
Summa 119 258 127 727 117 100 125 375

Not 2 Verksamhetens kostnader
Personalkostnader – 334 655 – 295 116 – 334 655 – 295 116
Kostnad köp av verksamhet – 245 658 – 263 016 – 245 658 – 263 016
Lokaler – 25 277 – 27 682 – 25 956 – 27 703
Övriga verksamhetskostnader – 102 311 – 94 036 – 101 186 – 92 869
Jämförelsestörande post, utrangering av skola - – 14 412 - – 14 412
Summa – 707 901 – 694 262 – 707 455 – 693 116

Not 3 Avskrivningar enl plan
Avskrivningar inventarier – 4 172 – 3 684 – 4 146 – 3 684
Avskrivningar anl.tillgångar – 35 014 – 31 872 – 33 693 – 30 551
Summa – 39 186 – 35 556 – 37 839 – 34 235

Not 4 Skatteintäkter
Allmän kommunalskatt 658 686 643 625 658 686 643 625
Slutlig avräkning – 1 705 608 – 1 705 608
Preliminär avräkning* – 720 – 2 359 – 720 – 2 359
Summa 656 261 641 874 656 261 641 874
*Enligt SKL
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(tkr) Koncernen Staden

2018 2017 2018 2017

Not 5 Statlig skatteutjämning/generella statsbidrag
Kostnadsutjämningsbidrag 37 447 43 199 37 447 43 199
Inkomstutjämning – 49 752 – 54 777 – 49 752 – 54 777
Införandebidrag 1 109 4 175 1 109 4 175
Regleringsbidrag 1 856 - 1 856 -
Regleringsavgift - – 113 - – 113
Avg till LSS-utjämning – 23 900 – 20 715 – 23 900 – 20 715
Kommunal fastighetsavgift 24 125 23 230 24 125 23 230
Övriga statsbidrag 1 631 1 445 1 631 1 445
Summa – 7 484 – 3 556 – 7 484 – 3 556

Not 6 Finansiella intäkter
Utdelning aktier - - 274 336
Övriga räntor 779 332 1 090 715
Borgensavgifter 490 505 490 505
Summa 1 269 837 1 854 1 556

Not 7 Finansiella kostnader
Räntor anläggningslån* – 7 145 – 9 345 – 7 145 – 9 345
Övr finansiella kostnader – 255 – 375 – 254 – 372
Ränta pensionsskuld – 431 – 872 – 431 – 872
Summa – 7 831 – 10 592 – 7 830 – 10 589
* Per 20181231 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 20181231 uppgick till 1,85 %, 
kapitalbindningstiden uppgick till 2,36 år och räntebindningstiden till 1,97 år.

Not 8 Fastigheter och mark
Ing. anskaffningsvärde 1/1 1 096 275 829 214 1 032 476 765 420
Ingående pågående investeringar 6 331 256 335 6 331 256 335
Årets investeringar 13 815 307 415 13 815 307 415
Förändring pågående arbete 28 225 – 247 944 28 225 – 247 944
Pågående arbete återfört till drift – 518 – 2 060 – 518 – 2 060
Utrangering - – 40 359 - – 40 359
Ack. Avskrivning (IB) – 323 697 – 317 777 – 309 965 – 305 361
Årets avskrivning – 35 015 – 31 862 – 33 693 – 30 551
Nedskrivning - - - -
Utrangering - 25 947 - 25 947
Summa 785 416 778 909 736 671 728 842
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(tkr) Koncernen Staden

2018 2017 2018 2017

forts. Not 8 Fastigheter och mark
Specifikation av fastigheter
Förvaltningsfastigheter 28 703 29 693 28 703 29 693
Kommunala fastigheter 14 757 14 503 14 757 14 503
Skolfastigheter inkl Fritidsgård 250 181 260 720 250 181 260 720
Sociala fastigheter 97 019 102 248 97 019 102 248
Förskolor 42 902 44 979 42 902 44 979
Hamnanläggningar 11 437 11 530 11 437 11 530
Gator och vägar 41 548 41 289 41 548 41 289
Idrottsanläggningar 107 770 109 746 107 770 109 746
Friluftsanläggningar 10 539 10 027 10 540 10 027
Smeden 39 173 40 239 - -
Vasavägen 5 393 5 648 - -
Mark 101 956 101 956 97 776 97 776
Pågående investering 34 038 6 331 34 038 6 331
Summa 785 416 778 909 736 671 728 842

Not 9 Inventarier
Ing. anskaffningsvärde 1/1 85 423 73 318 85 294 73 318
Pågående arbete - - - -
Årets investeringar 4 483 11 976 4 483 11 976
Förändring pågående arbete - - - -
Utrangering/försäljning – 443 - – 443 -
Ack. Avskrivning (IB) – 67 766 – 64 061 – 67 745 – 64 061
Årets avskrivning – 4 172 – 3 684 – 4 146 – 3 684
Utrangering/omföring 218 - 218 -
Nedskrivning - - - -
Summa 17 743 17 549 17 661 17 549

Not 10 Långfristig fordran
Lån till dotterbolag - - 13 130 15 539
Summa 0 0 13 130 15 539

Not 11 Bostadsrätter
Brf Hemgården 105 105 105 105
Brf Alfågeln 709 709 709 709
Summa 814 814 814 814
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(tkr) Koncernen Staden

2018 2017 2018 2017

Not 12 Värdepapper och andelar
Roslagsvatten AB 6 634 st á nom. 100 kr 5 035 5 035 5 035 5 035
Vaxholmsvatten AB 1 st á nom. 1 000 kr 1 1 1 1
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
Stockholmsregionens Försäkring AB 10 440 st á nom 100 kr 1 044 1 044 1 044 1 044
Inera 5 st á nom 8 500 kr 43 43 43 43
Vaxholm Smeden 3 AB 1 000 st á 100 kr, helägt - - 37 270 37 270
Vasavägen AB 500 st á 100 kr, helägt - - 6 216 6 216
Kommuninvest 1 andel 6 970 6 190 6 970 6 190
Förlagsbevis Kommuninvest 2 000 2 000 2 000 2 000
Summa 15 142 14 363 58 628 57 849

Not 13 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 8 318 12 013 8 172 11 393
Interimsfordringar 22 989 23 896 22 650 23 897
Osäkra fordringar – 114 – 1 542 – 114 – 1 542
Skatte- och momsfordran 4 775 4 379 5 674 4 669
Summa 35 968 38 746 36 382 38 417

Not 14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter
Exploateringsfastigheter 851 - 851 -
Summa 851 - 851 -

Not 15 Eget kapital
Ingående eget kapital – 295 073 – 268 713 – 300 696 – 273 409
Uppskrivningsfond Kommuninvest – 6 422 – 5 643 – 6 422 – 5 643
Periodiseringsfond - - - -
Periodens resultat – 14 151 – 26 275 – 14 607 – 27 287
Utgående eget kapital – 315 646 – 300 631 – 321 725 – 306 339

Not 16 Avsättningar
Pensionsskuld – 49 557 – 36 697 – 49 557 – 36 697
Särskild löneskatt – 12 023 – 8 903 – 12 023 – 8 903
Summa – 61 580 – 45 600 – 61 580 – 45 600

Not 17 Övriga långfristiga skulder
Handpenning för exploateringsmark – 23 552 - – 23 552 -
Summa – 23 552 0 – 23 552 0
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(tkr) Koncernen Staden

2018 2017 2018 2017

Not 18 Övriga kortfristiga skulder
Interimsskulder – 4 095 – 2 649 – 3 622 – 2 624
Upplupna räntor – 909 – 2 060 – 909 – 2 060
Upplupen pensionsskuld, individuell del inkl. löneskatt – 12 276 – 11 530 – 12 276 – 11 530
Semesterlöneskuld – 16 564 – 13 693 – 16 564 – 13 693
Övriga kortfristiga skulder – 28 273 – 28 755 – 28 273 – 28 335
Summa – 62 117 – 58 687 – 61 644 – 58 242

Not 19 Förutbetalda intäkter
Förutbetalda intäkter kunder – 3 155 – 2 647 – 3 155 – 2 647
Förutbetalda intäkter Skolverket – 2 149 – 4 531 – 2 149 – 4 531
Bidrag socialstyrelsen - -
Bidrag (Socialförvaltningen) – 586 – 504 – 586 – 504
Förutbet intäkt bygglov – 745 – 689 – 745 – 689
Övrigt förutbetald 167 – 563 – 563
Summa – 6 468 – 8 934 – 6 635 – 8 934

Not 18–19 Summering – 68 585 – 67 621 – 68 279 – 67 176

Not 20 Pensionsskuld, ansvarsförbindelse
Vaxholms stad* – 112 072 – 114 276 – 112 072 – 114 276
Storstockholms brandförsvar* – 2 575 – 2 632 – 2 575 – 2 632
Summa – 114 647 – 116 908 – 114 647 – 116 908
* Exkl. löneskatt

Not 21 Borgensåtaganden
Vaxholmsvatten AB – 97 984 – 100 983 – 97 984 – 100 983
Roslagsvatten AB – 2 000 – 2 000 – 2 000 – 2 000
Summa – 99 984 – 102 983 – 99 984 – 102 983
Proprieborgen, Kommuninvest: Vaxholms stad har i februari 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen 
skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och 
landsting/regioner som per 20181231 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal 
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan 
nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de 
medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den 
finansiella effekten av Vaxholms stads ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 20181231 
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404,8 miljarder kronor och totala tillgångar till 
406,3 miljarder kronor. Vaxholms stads andel av de totala förpliktelserna uppgick till 431,4 miljoner kronor och andelen 
av de totala tillgångarna uppgick till 433,3 miljoner kronor.

77



73

73Årsredovisning
Räkenskaper

(tkr) Koncernen Staden

2018 2017 2018 2017

Not 22 Totalt pensionsåtagande
Kortfristig skuld, individuella valet** – 12 276 – 11 530 – 12 276 – 11 530
Avsättning för pensioner** – 61 580 – 45 600 – 61 580 – 45 600
Ansvarsförbindelser pensioner* ** – 142 460 – 145 270 – 142 460 – 145 270
Summa** – 216 316 – 202 400 – 216 316 – 202 400
* Inkl Storstockholms brandförsvar
** Inkl löneskatt
Inga finansiella placeringar finns avseende pensionsmedel.

Not 23 Lokalhyror
Avgifter på hyresavtal inom ett år – 8 921 – 6 394 – 8 921 – 6 394
Avgifter på hyresavtal 1– 5 år - – 4 307 - – 4 307
Avgift på hyresavtal 5– 10 år - - - - 
Summa – 8 921 – 10 701 – 8 921 – 10 701

Not 24 Leasingåtagande
Avgifter på avtal inom ett år – 3 132 – 2 327 – 3 132 – 2 327
Avgifter på avtal 1– 5 år – 3 054 – 4 024 – 3 054 – 4 024
Avgifter på avtal längre än 5 år - - - -
Summa – 6 186 – 6 351 – 6 186 – 6 351
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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 tillgodo
göras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

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

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

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

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

Staden tillämpar komponentredovisning.
Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till 

anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskriv
ningar samt nedskrivningar. 

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

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

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

Avskrivningstider

Verksamhetsfastigheter 10–70 år
Hyresfastigheter 10–70 år
Gator och vägar 10–33 år
Maskiner och inventarier 3–10 år
Fordon 3–10 år
Datorer 3 år
Mark Skrivs ej av
Konst Skrivs ej av

Exploateringar
Utgifter för exploatering redovisas som omsättningstill
gång. Med exploatering avses iordningställande av mark 
för arbets och bostadsområden som staden beräknar 
sälja. 

Försäljning redovisas mot resultaträkningen tillsam
mans med matchande kostnader när äganderätten över
går till köparen. 

Utgifter för tillgångar avsedda för stadigvarande bruk 
som skall kvarstå i stadens ägo redovisas som anlägg
ningstillgång.
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75Årsredovisning
Redovisningsprinciper

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 före
kommer i not till respektive post i resultaträkningen och/
eller i kassaflödesrapporten. 

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

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 redovi
sar 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 inne
bär att pensioner inklusive löneskatt intjänade till och med 
31 december 1997 behandlas som ansvarsförbindelse.

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

Det gäller även den särskilda löneskatten för individ
uella delen. Åtaganden för visstids eller särskild ålder
spension samt intjänad pensions på löneandelar över 7,5 
basbelopp har kostnadsförts under perioden samt redo
visats som avsättning i balansräkningen.

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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Storstockholms brandförsvar är ett 
kommunalförbund som ansvarar för 
räddningstjänsten åt tio kommuner: 
Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, 
Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, 
Värmdö och Österåker.

Årsredovisning 2018
Storstockholms brandförsvar  
Vi skapar trygghet!

Diarienummer:
106-78/2019
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Förbundsdirektören har ordet
Storstockholms brandförsvar lägger året 2018 bakom oss, ännu ett år då vårt förbund har levererat det vi lovat att 
göra, och med glädje och stolthet förvaltat samhällets förtroende för oss. Vi har följt det av vår politiska ledning fast-
ställda handlingsprogrammet och vår ekonomi är i balans.

Året 2018 blev för Storstockholms brandförsvar till stor del ett traditionellt räddningtjänstår. Detta sagt med ett stort 
undantag: insatserna mot de omfattande skogsbränderna som drabbade Sverige i somras. När det var som värst släckte 
vi 20-30 skogs- och markbränder per dag inom vårt eget geografiska ansvarsområde, samtidigt som vi gav omfattande 
stöd till andra räddningstjänster och myndigheter. 

Om året ändå ska ges en inramning i form av en rubrik, passar samarbetsår eller ett år för samverkan väl. Vi lyckades med 
de stora utmaningarna i somras, beroende på vår tro på kraften i gränsöverskridande samarbete. Med gemensamma 
krafter lyckades vi få tillräckligt med personal, teknik och ledning på samma plats så att bränderna kunde släckas. 
Under året har vi även i gott samarbete med andra aktörer gett stöd vid ett antal speciella uppdrag, allt från högrisk-
matcher till flera komplexa internationella fredskonferenser. Samarbetet inom Samverkan Stockholmsregionen har 
fortsatt att utvecklas och vi deltar nu i den linjeläggning som skett av projektet med ett gemensamt operatörskluster. 

Vi är särskilt glada och stolta över de två förnämliga utmärkelser som förbundet fått under året, dels Årets räddnings-
tjänst med den glänsande förgyllda brandposten, dels Bästa hälsoindex.

I april mottog Storstockholms brandförsvar Nyckeltalsinstitutets pris för Sveriges bästa hälsoindex 2017. Av 102 orga-
nisationer i Sverige är det vår dagtidspersonal som mår bäst och har det högsta hälsoindexet. Även skifttjänstgörande 
personal låg mycket bra till i mätningarna. Det känns roligt att vi fått denna utmärkelse, och det visar att vårt systema-
tiska hälsoarbete ger effekt.

I oktober fick Storstockholms brandförsvar motta priset för årets räddningstjänst 2018. Priset, som överlämnades av 
kronprinsessan Victoria, delades ut av mässan SKYDD och tidningen Swedish Fire Fighter. Motiveringen till priset var 
bred, där arbetet med att förbereda och utbilda organisationen i händelser med pågående dödligt våld var en viktig 
del som belystes. I motiveringen lyftes man också fram vårt arbete med jämställdhet och likabehandling samt vårt 
förebyggande brandskyddsarbete med utbildningar riktade till barn och den egenproducerade blåljusserien ”Inte ett 
vanligt blåljusprogram” riktade till breda målgrupper.

Under 2018 har Storstockholms brandförsvar larmats vid 11 547 tillfällen. Andelen automatiska brandlarm står för 
35 procent och bränder står för 25 procent av alla räddningsinsatser eller andra uppdrag.

För 2018 redovisar förbundet ett positivt resultat på 14,7 miljoner kronor.

Svante Borg
Förbundsdirektör
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Direktionens arbete under året
Direktionen har under 2018 bestått av följande personer:

Presidium
Ordförande Karin Gustafsson S Stockholm

1:e vice ordförande Leif Gripestam M Täby

2:e vice ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman M Lidingö

Ledamöter
Anders Paulsen M Danderyd

Pehr Granfalk M Solna

Ole-Jörgen Persson M Stockholm

Siyamak Sajadian Sasanpour MP Sundbyberg

Parisa Liljestrand M Vallentuna

Lars Lindgren M Vaxholm

Deshira Flankör M Värmdö

Michaela Fletcher M Österåker

Ersättare
Camilla Ferenius M Danderyd

Hans Grundell LP Lidingö

Johan Wahlstedt S Solna

Mats Berglund MP Stockholm

Rasmus Jonlund L Stockholm

Alexandra Völker S Sundbyberg

Lars Lindberg L Täby

Anette Karlsson S Vallentuna

Lars Sjöblom S Vaxholm

Mikael Lindström S Värmdö

Ann-Christine Furustrand S Österåker
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Viktiga ärenden
 � Årsredovisning för 2017.
 � Tillsynsplan 2018.
 � Tillstånd brandfarlig vara Gulf Kronudden – avslag.
 � Gallringsbeslut – digitalt bildmaterial.
 � Beslut om neddragning av personalstyrkan på Ljusterö.
 � Tertialrapport 1 per den 30 april och delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos för 2018.
 � Medlemsavgifter 2019.
 � Instruktion för förbundsdirektör (med anledning av ny kommunallag).
 � Verksamhetsplan och budget för 2019 med ekonomisk plan för 2020–2021.
 � Prolongering av handlingsprogram 2016-2019.
 � Förbundets delegationsordning har reviderats vid två tillfällen under året.
 � Förbundsordningen och reglemente har reviderats under året med anledning av ny kommunallag. Dessutom 

har ett tillägg gjorts till förbundsordningen. 

Direktionen har under året haft fem sammanträden. 

Revisorer
Leo Smidhammar M Danderyd

Per Stockhaus M Solna

Hans Erik Salomonsson S Sundbyberg

Peter Frej M Värmdö
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Storstockholms brandförsvar
Vi skapar trygghet
Storstockholms brandförsvar, SSBF, är ett kommunalförbund för medlemskommunerna: Danderyd, Lidingö, Solna, 
Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Förbundets politiska ledning utgörs av en 
direktion med representanter från samtliga medlemskommuner. 

Förbundets verksamhet utgår år 2018 från ett huvudkontor med en ledningsstation på Johannes brandstation,  
15 brandstationer varav två deltidsbrandstationer, tio räddningsvärn, två utbildnings- och övningsanläggningar samt 
Storstockholms räddningscentral, SSRC. 

SSBF verkar kontinuerligt för en ökad samordning av räddningstjänstverksamheten i regionen och för en samhällsser-
vice där administrativa gränser inte tillåts försämra kvaliteten på servicen till de som bor, verkar och vistas i regionen.

Handlingsprogram 2016–2019/20
Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska ett handlingsprogram fastställas vart fjärde år. Programmets syfte är, för-
utom att utgöra ett politiskt styrdokument för SSBF:s verksamhet, att ge information till enskilda och samhällsaktörer 
om förbundets arbete. Utöver detta ska det kunna utgöra ett av flera underlag för statens tillsyn av SSBF:s medlemskom-
muner enligt lagen om skydd mot olyckor. 

Strukturen i verksamhetsplanen för 2018 har sin utgångspunkt i handlingsprogram 2016–2019 som fastställdes av 
direktionen 2015-11-24 och gäller från och med den 1 januari 2016. Under året har även beslut fattats att prolongera 
handlingsprogrammet ett år. Skälet är att få en ökad korrelation med kommande lagstiftning och tillsyn.

Centrala mål och kvalitetsmål
De sex centrala målformuleringarna i handlingsprogrammet utgör 
rubriker i verksamhetsplanen. För de två centrala målen ”SSBF ver-
kar förebyggande mot olyckor och stärker de enskildas förmåga att 
själva förebygga och agera” och ”SSBF är förberett för att snabbt och 
effektivt ingripa när de enskilda inte själv kan hantera en olycka” 
finns kvalitetsmål som har ett invånarperspektiv. Exempelvis finns 
mål kring vår snabbhet, kapacitet, noggrannhet och robusthet.

Utvecklingsmål 2016–2019
Utvecklingsmål finns som anger inriktningen för det utvecklings-
arbete som ska ske för att bidra till att centrala- och kvalitetsmål 
uppnås. Dessa grundar sig i de genomförda risk- och förmågestu-
dierna. Utvecklingsmålen beskriver en förändring som ska ske i 
SSBF:s förmågor och har i vissa fall ett mer internt fokus. I hand-
lingsprogrammet för 2016–2019 anges totalt sju utvecklingsmål för 
det förebyggande arbetet och räddningstjänstverksamheten under 
perioden. De sju utvecklingsmålen kommer att återkomma i de 
kommande fyra verksamhetsplanerna och ges olika tyngd olika år. 

Målen är att Storstockholms brandför-
svars förebyggandearbete:
 � är känt, efterfrågat och uppskattat av 

enskilda och andra myndigheter.
 � har en positiv effekt på de enskildas 

och myndigheters upplevda och 
bedömda förmåga att förebygga och 
hantera olyckor.

Storstockholms brandförsvar ska 
utveckla:
 � förmågan att analysera och lära av 

inträffade händelser.
 � sättet på vilket det egna arbetet med 

att förebygga olyckor styrs, inriktas 
och utvärderas.
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Förvaltningsberättelse
I verksamhetsplanen redovisas de uppdrag som syftar till att bidra till att SSBF:s utvecklings- och kvalitetsmål samt 
andra uppdrag. I förvaltningsberättelsen följer en kort redogörelse för det pågående arbete kring dessa. I vilken grad 
uppdragen i verksamhetsplanen har genomförts i enlighet med plan under året anges med pilar.

Storstockholms brandförsvar verkar förebyggande mot olyckor 
och stärker de enskildas och andra myndigheters förmåga att 
själv förebygga och agera

Vår huvudsakliga uppgift inom det förebyggande arbetet är att påverka och stödja enskilda och andra samhällsak-
törer så att de själva kan förebygga bränder och andra olyckor samt ha en beredskap för att agera när olyckan sker. 
Grundläggande förutsättningar för detta är kunskap och kompetens som svarar upp mot de behov, situationer och mål-
grupper som vi möter. 

SSBF har även en myndighetsroll där syftet är att förebygga olyckor, den innefattar:

 � tillsyn av att ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar bedriver det förebyggande arbete 
som åligger dem enligt lag.

 �  tillståndsprövning för hantering och innehav av brandfarlig och explosiv vara.
 �  att tillse att sotning och brandskyddskontroll sker.
 �  att i samverkan med SMHI och övriga räddningstjänster i länet bedöma brandrisken som underlag till beslut 

om eventuella restriktioner. Länsstyrelsen meddelar eldningsförbud i samverkan med räddningscentralerna i 
Stockholms län. 

 �  att svara på remisser från kommunala och statliga myndigheter utifrån perspektivet skydd mot olyckor.

SSBF:s förebyggandearbete är känt, efterfrågat och uppskattat av enskilda  
och andra myndigheter
I verksamhetsplanen för 2018 finns tre uppdrag som syftar till att bidra till att målet SSBF:s förebyggandearbete är känt, 
efterfrågat och uppskattat av enskilda och andra myndigheter uppnås.

Stärka våra medlemskommuners samt enskildas förmåga och kunskap att förebygga brän-
der och allvarliga konsekvenser till följd av bränder. 
Förbundet arbetar systematiskt med förebyggande åtgärder på olika nivåer. Våra olika kärnverksamheter är organise-
rade i en riskavdelning, en räddningsavdelning samt avdelningen ledning och samverkan. 

Riskavdelningen
Avdelningen för riskhantering tillhandahåller kontinuerligt stöd i form av råd och information till såväl den enskilde 
inom det olycksförebyggande området inom brand, som till myndigheter och organisationer. Detta sker normalt via 
telefon, e-post, platsbesök och genom våra remissvar. Uppdraget fullgörs också genom att aktivt medverka i olika typer 
av samverkan med, i första hand andra myndigheter. Avdelningen bistår dessutom förbundets utbildningsverksamhet 
med föreläsare och instruktörer vid externa brandskyddsutbildningar.

Stöd till den enskilde
Riskavdelningen har under 2018 medverkat i att ta fram korta filmer anpassade för spridning via sociala medier. 
Filmerna har tydliga förebyggandebudskap och två av avdelningens medarbetare har jobbat med såväl programidéer, 
manus som rollbesättning.
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Remisshantering
SSBF samverkar inom ramen för förvaltningslagens krav i flera olika former. Remisser kommer från både medlems-
kommuner och statliga myndigheter som efterfrågar vår syn på ärenden utifrån perspektivet skydd mot olyckor. På 
löpande basis är remisser från kommunerna (stadsbyggnadskontor, socialförvaltningar, utbildningsförvaltningar) 
samt Polismyndigheten (tillståndsremisser samt förfrågan om sakkunnigutlåtanden) de mest frekventa. Remisserna 
från stadsbyggnadskontoren har minskat under de senaste åren, detta beror troligen på att kommunernas exploatering 
av nya markområden har minskat. Även planering av större planområden, exempelvis nya stadsdelar, har minskat. 

Stöd till medlemskommunerna i samhällsbyggnadsprocessen
Vi stöder våra medlemskommuner med sakkunskap om brandskydd och insatsmöjligheter i samhällsbyggnadsproces-
sen på olika sätt främst genom samverkan, rådgivning och remissvar. Nedan ges några exempel från året som gått.

 � Träffar med länets alkoholhandläggare om brandskydd i krogmiljöer och processen vid remissförfarande. 
Syftet var bland annat att förenkla remissförfarandet samt att öka graden av samsyn mellan länets räddnings-
tjänster kring denna process. Syftet var också att öka alkoholhandläggarnas kunskap och insikt om brandför-
svarets respektive byggnadsnämndens olika roller i byggprocessen.

 � Möte på exploateringskontoret med olika aktörer såsom polisen och Stockholms hamnar om olovlig förtöjning 
av fartyg i Årstaviken. Syftet var att utreda de olika myndigheternas mandat och möjlighet att få bort fartygen.

 � Riskavdelningen har under året, i dialog med utrikesdepartementet, tagit fram ett kommunikationsmaterial 
som beskriver hur utländska ambassader och beskickningar kan och bör arbeta för att fortlöpande upprätt-
hålla ett tillfredsställande brandskydd.

 � I samband med att generellt eldningsförbud började gälla i somras tog medarbetare på riskavdelningen kontakt 
med ett stort antal återförsäljare av engångsgrillar. De kontaktade butikskedjorna ombads att själva sätta upp 
varningsanslag i sina butiker samt även i övrigt göra vad de kunde för en återhållsam försäljning av engångs-
grillar. Samtliga företag responderade omedelbart och positivt på önskemålet. Man kunde någon vecka senare, 
när brandrisken förvärrats ytterligare, läsa om att vissa företag helt slutade att erbjuda engångsgrillar. I det 
läget hade även andra aktörer som t.ex. Brandskyddsföreningen börjat propagera för återhållsam försäljning. 

 �  Utbildning har riktats mot stationerna Östermalm och Kungsholmen gällande utrymningsproblematiken vid 
höga gårdshus i innerstaden. Det har även genomförts studiebesök och provkörning av Alley-cat (som är en 
specialresurs för utrymning och livräddning) som är nödvändig för att operera i exempelvis Gamla Stan där det 
är trångt om utrymme.

 �  Medarbetare från såväl SSBF som samverkansregionen har bemannat staber och andra hjälpfunktioner både 
på hemmaplan och i Sveg och Östersund. I staberna har vi förstärkt ledningsarbetet med bland annat ledning 
av stabsarbetet, analyser av skogsbrandsriskerna, omfallsplanering, resursfrågor och samverkan med andra 
aktörer. 

Flygbild över brandens omfattning vid Storbrättans  
brandområde

Analysstaben i Sveg.
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Projektet lärande från bostadsbränder

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. Så lyder den nollvision för brandskyddsområdet som 
antogs år 2010, ”Nationell strategi för stärkt brandskydd”. Ett av delmålen är att minska antalet svårt skadade och 
omkomna med en tredjedel fram till år 2020. I arbetet mot detta mål har analysen visat att vi behöver mer kunskap 
avseende data och analyser till stöd för ett mer riktat och effektivt förebyggandearbete. Exempelvis saknas svar på ett 
antal frågor såsom: 

 � Hos vem brinner det (kön, ålder, hushållstyp).
 �  Vilka bostadsmiljöer är utsatta för bränder och vad kännetecknar dessa bränder (boendeformer, detaljer om 

startförmål, antändningsmekanism m.m.).
 �  Hur drabbade individer eller andra har agerat före, under och efter branden.

Mot bakgrund av ovanstående har initiativ tagits till en fördjupad insamling av data i samband med räddningsinsatser 
mot bostadsbränder. Ett antal räddningstjänster och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, har tillsam-
mans med Brandskyddsföreningen startat projektet lärande från bostadsbränder.

SSBF deltar i projektet och från vår region deltar även Brandkåren Attunda, Södertörns brandförsvarsförbund och 
Uppsala Brandförsvar. Totalt medverkar cirka 20 räddningstjänster. Insamling av data kommer ske i form av formulär 
kopplat till händelserapporten och genomförs primärt av respektive räddningsledare. 

Under första tertialet har samtliga superanvändare på brandstationerna fått utbildning av MSB i systemet för datain-
samling och under hösten fick de i sin tur utbilda rapportansvariga på sina respektive arbetsplatser. Preliminärt ska 
insamlingen av data ske under 2019–2020. Förhoppningen är att de insamlade uppgifterna sedan kan ligga till grund 
för lämpliga brandförebyggande aktiviteter på lokal och nationell nivå. 

Räddningsavdelningen
Medarbetarna vid våra brandstationer har under 2018 genomfört planerade och riktade informations-och utbildningsin-
satser i sitt närområde. De genomför även återbesök efter brand vilket höjer den enskildes förmåga. Brandstationerna 
utvecklar också samverkan med sin/sina kommuner och stadsdelsförvaltningar i syfte att stärka kunskapen om brand 
och brandskydd. Några konkreta exempel under året som gått:

 �  Täby brandstation har under året fördjupat samarbetet med Täby och Danderyds kommuner och på detta vis 
kunnat komma tillrätta med de anlagda bränderna som drabbat kommunerna. 

 �  Samarbete mellan Lidingö stad och Lidingö brandstation fortsätter som tidigare. Ett exempel för året är sam-
arbetet med en förläggning för nyanlända där vi har identifierat att de flesta automatiska brandlarmen föror-
sakas av matlagning. Lidingö stad bidrog därefter med tekniska lösningar samt att de utbildat berörd personal. 

 �  Under 2018 har samtlig personal från Åkersberga introducerats i och startat den så kallade Värmdömodellen 
(en samverkansmodell mellan olika kommunala aktörer och SSBF). Vi har skapat en kommunmodell som pas-
sar Åkersberga. Samarbetet mellan kommun och SSBF kommer att fortgå under 2019.

 �  Östermalms brandstation larmades till ett drunkningstillbud av en invånare vars barn hade trillat i vattnet. 
Allt slutade lyckligt och samtliga drabbade bjöds in till stationen för att komma och träffa gruppen som hjälpte 
till vid olyckstillfället. De inbjudna var mycket tacksamma och uppskattade inbjudan och besöket. Vi har även 
utrett olyckan samt lämnat in förslag på åtgärd för att minimera risken för liknade olyckor.

 �  Katarina brandstation har även i år deltagit i ”Bli vän med vatten” som initierats av Stockholms stad, samt haft 
fyra informationstillfällen vid Eriksdalsbadets utomhusdel. Stationen har också genomfört en MIRG-övning, 
(Maritime Incident Response Group-övning) och utbildning av personalen på färjor som trafikerar Östersjön, 
för att de i händelse av larm ska vara förberedda för det komplicerade arbetet som en fartygsbrand innebär.

 �  Kungsholmens station har representerat SSBF vid Kustbevakningens Dyksmart (nationell och internationell 
resurs för räddningsdykning) där vi med vår specialistkompetens har en viktig roll. Man har också deltagit 
i föreläsningar i samverkan med Sjö- och flygräddningscentralen, JRCC ( Joint Rescue Coordination Centre). 
Kungsholmen har även deltagit vid dykkonferenser och bistått med övningsledning samt övande vid den stora 
internationella övningen Dyk Smart Baltic i Kotka Finland.

 �  När sommaren är i antågande brukar normalt verksamheten (utöver normal operativ drift) minska i intensi-
tet, då semestrar och liknande begränsar möjligheterna. På Kista brandstation har det varit tvärtom, då flera 
evenemang och händelser äger rum under sommaren, framförallt riktade mot ungdomar och unga vuxna på 
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distriktet. Bland dessa event kan nämnas ”Bonnier Hoops” och ”Sommar på torget”. Dessutom har brandin-
struktörerna tillsammans med polisen genomfört tre ”trygghetsdagar” vardera i Tensta och i Rinkeby. 

 �  Under året har alla grupper på Solna brandstation genomfört studiebesök på NKS, nya Karolinska sjukhuset. 
Det följdes upp med övning för befälen och sedan insatsövningar med våra övriga enheter under hösten. Vi har 
påbörjat övningsplanering för insats vid Bromma flyg. Enheterna har under sommaren ägnat tid åt objekto-
rientering och -kännedom.

 �  Alla grupper på Vällingby brandstation har under sommaren orienterat i Förbifart Stockholm samt deltagit 
på en av Trafikverkets interna övningar. Vi har startat en utbildning om effektivare räddningsinsatser för all 
personal och som slutfördes innan årsskiftet. 

Storstockholms räddningscentral, SSRC, ger stöd och vägledning vid larmsamtal
SSRC stöttar och vägleder, vid behov, enskilda till att vidta åtgärder för att begränsa skadorna vid inträffade olyckor i 
samband med larm. Enheten ledning har genom dagliga rapporter och vid akuta underrättelser gett stöd och vägledning 
till kommunerna hur de förebygger och hanterar olyckor.

Mot bakgrund av en tragisk händelse i Bromma 2017 då två barn omkom, har avdelningen för ledning och samverkan 
fastslagit ett förhållningssätt och en organisation för att aktivt möta och stödja drabbade och oroliga medborgare vid 
liknande tillfällen. Den operativa ledningen vid omfattande/komplexa och allvarliga händelser ska aktivt efterfråga om 
det finns behov av återbesök och återkoppling. Syftet är att informera om vidtagna åtgärder, förklara handlande och att 
sprida kunskap för att förebygga olyckor/bränder och lindra konsekvensen av dem. En person inom enheten är speciellt 
utsedd att samordna dessa sammankomster när det finns behov.

Medverka till att stärka våra medlemskommuners samt enskildas förmåga att förebygga 
även andra olyckor än bränder som kan leda till räddningsinsats. 
SSBF är involverade i de flesta stora byggprojekt som pågår i regionen och bevakar framkomligheten i stadsmiljön. 

Vid behov genomför vi olycksutredningar efter trafikolyckor. 
Erfarenheterna av dessa återförs till berörda aktörer som kan 
vidta förebyggande åtgärder. 

Olycksutredningar efter insats
Totalt har avdelningen under året utfört eller deltagit i 18 olycksutredningar. Resultatet av utredningarna har kommu-
nicerats med berörda såsom fastighetskontoret Stockholm, fastighetsbolag, enskilda fastighetsägare, verksamhetsan-
svariga, Trafikverket, Sjöfartsverket, Haverikommissionen, Utrikesdepartementet, Amfibieregementets säkerhetsen-
het och olika chefer och ansvariga inom Storstockholms brandförsvar.

Under andra tertialet har brandingenjörsstudenter genomfört ett sommarprojekt med fokus att utveckla och för-
bättra arbetet med olycksutredningar. För att kunna göra detta har det funnits ett behov av en sammanställning och 
genomlysning av de utredningar som SSBF genomfört under åren 2016 till 2018. Sammaställningen är tänkt att utgöra 
underlag för att identifiera fokusområden för utveckling samt kunna användas för uppföljning av givna åtgärdsförslag. 
Underlaget kan även användas till stöd för att uppdatera strukturen kring arbetsprocessen för utredning samt tillhö-
rande mallar, riktlinjer och stöddokument som används idag.

Det grundläggande syftet med riskavdelningens utredningar efter bränder och olyckor som lett till insats är att få ett 
faktabaserat underlag för kunskapsåterföring såväl internt som externt, framför allt inom det förebyggande området. 
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Intern faktabaserad kunskapsåterföring förväntas dels utgöra bra 
underlag för framtida förebyggande vägval och satsningar. Den ger också 
en bra grund för argumentation och ”kravställande” i arbetet med till-
syn och i dialog med andra myndighetsaktörer inom området såsom 
Boverket, MSB och lokala byggnadsnämnder för att nämna några. 

Extern kunskapsåterföring förväntas ge den eller de aktörer som drab-
bats eller på annat sätt påverkats av en brand eller olycka, ett stöd för 
beslut om framtida säkerhetshöjande åtgärder.

Olycksutredningarna utgörs i vissa fall av studier av upprättade händel-
serapporter. Vid dessa studier kan utöver statistikuppgifter, även vissa 
nya trender och avvikelser från det normala upptäckas. Ofta komplette-
ras utredningen med platsbesök och intervjuer av ett urval av inblandade 
personer. Dessa olycksutredningar dokumenteras i en diarieförd rapport 
och används i arbetet med återkoppling.

Fokus 2018 - vårdanläggningar och förskolor
Under året har vårdanläggningar respektive förskolor utgjort ett särskilt fokusområde för våra olycksundersökningar. 
Verksamhetsvalet beror på att dessa verksamhetstyper utgjorde tillsynstema 2018 och fokusområdets syfte var att få en 
faktabaserad bild över när, var, varför och hur ofta det brinner i dessa verksamheter samt hur det tekniska och organi-
satoriska brandskyddet har fungerat vid branden. Sedan årsskiftet har alla insatser som klassats som brand i byggnad 
inom kategorierna för vård- och äldreomsorg samt förskolor hanterats i speciell ordning och analyserats. 

När det gäller förskolor har tolv larm lett till insats för SSBF. Endast en brand var allvarlig med utrymning av samtliga 
elever på skolan och förskolan. Efterföljande utredning visade att såväl det byggnadstekniska (brandcellsgränser, larm 
och ventilation) som det organisatoriska brandskyddet fungerat som det var tänkt. 

41 utryckningar har klassats som brand i byggnad i objekt som bedömts vara någon form av äldreboende eller vård och 
omsorg. Vid fem tillfällen har SSBF gjort begränsade insatser för släckning eller kontroll. Vid tio av dessa tillfällen har 
personal i de drabbade verksamheterna gjort en tidig och framgångsrik släckinsats. Övriga tillfällen har hanterats av 
den boende eller självslocknat. 68 procent av händelserna har inträffat i samband med aktiviteter i kök. Avdelningens 
inspektörer har gjort två olycksundersökningar i samband med bränder i dessa miljöer.

Utöver ovanstående fokusområden så har även bränder i andra verksamhetstyper följts upp och i vissa fall undersökts 
under 2018.

Riskavdelningen har till exempel följt händelser och bränder som inträffat i skolor sedan januari 2017 och därefter 
löpande genom 2018. Vi har även kartlagt händelser i skolor under exempelvis jul och påsklov för att skapa en bild av 
när, var och hur det brinner i skolor. Kartläggningen ger även en uppfattning om både skadebild och frekvens i samband 
med bränder i skolor. Syftet har varit att utifrån kartläggningen klargöra riskbilden för att mer effektivt kunna föreslå 
olika former av förebyggande verksamhet. 

Riskavdelningen har också genomfört undersökningar av de två radhusbränder som inträffat på SSBF:s område under 
året. Bakgrunden till dessa undersökningar är den bild som på olika sätt förmedlas i samhället och som gör gällande 
att bränder i radhus ofta leder till totalskador d.v.s. att hela längan brinner ner. SSBF känner inte igen sig i den bilden 
i SSBF:s område. Som orsak till totalskadorna anges ofta otillfredsställande byggnadstekniskt brandskydd i äldre rad-
husbebyggelse. Efter att ha kontrollerat de senaste tio årens insatsrapporter avseende radhusbränder har intrycket av 
att bilden inte stämmer förstärkts. De två undersökningarna förstärker intrycket ytterligare. I båda fallen gällde det 
kraftiga och fullt utvecklade bränder där vi genom vårt släckningsarbete lyckades förhindra brandspridning till intillig-
gande bostäder trots att radhusen var uppförda enligt äldre bygglagstiftning med ”sämre” byggnadstekniskt brand-
skydd än vad dagens regler anger. Mot bakgrund av att den förmedlade bilden givit upphov till olika aktörers förvänt-

Olycksutredning nivå 3, brand Jakobsbergsgatan 6, 
7 november 2017.
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ningar på myndighetsingripande från SSBF:s sida avser vi att fortsätta bevaka och utreda bränder i radhuslängor i syfte 
att reda ut behovet av brandsäkerhetshöjande åtgärder samt vilka som skulle kunna förväntas ha bäst effekt. 

Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser av resultaten och uttala sig om varför radhusbränder i SSBF:s område mer 
sällan slutar med en sådan totalskada som ofta utmärker andra räddningstjänsters områden. Mycket pekar dock redan 
på att det mer handlar om SSBF:s höga skadeavhjälpande förmåga än om ”bättre” byggda radhus. Vi avser fortsätta med 
dessa undersökningar även under kommande år.

Riskavdelningen tillhandahåller sedan flera år tillbaka, två föreläsare till kursen ”Kvalificerad olycksundersöknings- 
metodik” som genomförs vid Karlstads Universitet vilket är mycket uppskattat. 

Sammantaget kan vi konstatera att vårt sätt att utreda och inhämta lärdom från inträffade olyckor som lett till insats 
ligger i framkant. Det finns dock skäl att fortsätta utveckla förmågan att delge rätt aktörer vunna lärdomar och erfaren-
heter. Det är först därefter dessa lärdomar kan göra verklig skillnad i samhällets brand- och olycksförebyggande arbete.

Riskavdelningen har också stöttat Brandkåren Attunda att introducera en av sina utredare. Personen har följt med våra 
utredare i deras arbete för att dra lärdomar om våra arbetssätt. 

Under 2018 har vi arbetat med följande infrastrukturprojekt

 � Förbifart Stockholm: Under perioden har det anordnats arbetsmöte med Trafikverkets och Brandkåren Attundas 
representanter om insatsplanering under byggtiden. Olika olycksscenarier diskuterades. Insatsplanen under 
byggtiden har remitterats internt i organisationen samt till Södertörns brandförsvarsförbund. Insatsplanen 
kommer användas som hjälpmedel för framtagande av exempelvis enklare scenariokort.

 �  Ombyggnation av Slussen, Nya Slussen-projektet: Under året har vi arbetat med dokumentet ”Räddningstjänstens 
insatsmöjligheter” i bussterminalen. Detta har sedan lett till ett ”scenariospel ”med efterföljande diskussions-
möte angående SSBF insatsförmåga i bussterminalen. Vi kommer även kontinuerligt revidera framkörnings-
kortet samt insatsinformationen under byggnationens framskridande.

 �  Getingmidjan: Upprustning av järnvägen på sträckan Stockholms central till Stockholms södra pågick under 
sommarperioden. Arbetsmöten gällande insatsplan under byggtiden anordnades och ett scenariospel utarbe-
tades. Insatsinformation till närliggande stationer Kungsholmen, Östermalm och Katarina har uppdaterats.

 �  Mälarbanan: Under året har omfattande ärendehantering skett i järnvägsprojektet. Bland annat så har ana-
lysunderlaget för flödesberäkning vid utrymning av station Sundbyberg granskats.

 �  Förvaltning utbyggnad tunnelbana, FUT-Projektet: Projektering av de nya tunnelbanelinjerna går in i 
byggskede. Blå linje till Barkarby har fått beslut om att fastställa järnvägsplanen och mot Nacka har man läm-
nat in fastställelsehandlingar för järnvägsplanen. Vid projektering av Gula linjen till Arenastaden har det gjorts 
ändringar efter granskningsskedet.

Självmordsprevention
SSBF är en aktiv samverkanspart inom självmordsprevention mellan blåljusorganisationerna och Nationellt cen-
trum för suicidforskning och prevention, NASP.  Vi har deltagit vid flera möten och delgett statistik och uppgifter till 
samverksaktörerna.

Vi fortsätter att informera och utbilda instruktörer på samt-
liga enheter i självmordsprevention.
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En del av stadsdelarnas trygghetsarbete
Kista brandstation har ett nära samarbete med lokal polis i syfte att stärka förmågan avseende hot och våld på skade-
plats. Både den utryckande personalen och brandinstruktörerna deltar aktivt i polisens och stadsdelarnas trygghets-
arbete, bland annat genom utsättningsmöten inför helger och lov. På dessa möten kan goda krafter, nattvandrare, väk-
tare, polis samt räddningstjänst byta information om läget i stadsdelarna.

Genomföra kontinuerlig omvärldsbevakning och rapportering inom SSBF, till samverkans-
partners och till kommunerna
Vi arbetar dagligen med omvärldsbevakning för att kunna se trender eller tendenser till händelser som kan komma att 
påverka räddningsregionen och samhället i stort. Bedöms händelserna kunna ge en störande påverkan eller finns det 
akut pågående händelser rapporteras detta omgående till våra kommuner och samverkansparter. 

Den operativa chefsfunktionen har under året kontaktat kommunernas tjänsteman i beredskap alternativt säkerhets-
chef vid mer än 350 tillfällen. 

SSBF:s arbete att verka förebyggande mot olyckor har en positiv effekt på de enskildas och 
myndigheters upplevda och bedömda förmåga att förebygga och hantera olyckor
I verksamhetsplanen för 2018 finns tre uppdrag som syftar till att bidra till att målet SSBF:s arbete, att verka förebyg-
gande mot olyckor har en positiv effekt på de enskildas och myndigheters upplevda och bedömda förmåga att förebygga 
och hantera olyckor, uppnås. 

Utföra myndighetsutövning inom lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brand-
farlig och explosiv vara (LBE)
Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarlig och explosiv vara löper på enligt plan. Färre tillsyns-
besök har genomförts under 2018 jämfört med tidigare år, vilket är enligt plan. Fokus i år är att ställa om tillsynsorga-
nisationen för att arbeta enligt ny urvalsmodell. Nedan följer en redogörelse av förändringen.

Myndighetsutövning i form av tillsyn
2018 års tillsynsarbete har präglats av att implementera ett antal förändringar. Förändringar som avser urvalsmetod 
för planerade tillsynsbesök samt ökad konsekvens i beslut. Ytterst syftar förändringen till ökad effektivitet, kompetens 
och rättssäkerhet. 

En av förändringarna innebar att gå ifrån den äldre principen att boka in tillsynsbesök efter en gammal systematik med 
av SSBF satta frister. Systemet ersattes med att utse teman för den planerade tillsynen. För 2018 utsågs restauranger 
och hotell. Under året har alla kända restauranger och hotell i våra kommuner inventerats och vårt interna register 
kompletterats. Avstämning har skett bl.a. gentemot Socialförvaltningens register över utskänkningsställen och poli-
sens enhet för hotelltillstånd.

Information om årets tillsynsfokus har förmedlats till branscherna via olika kanaler (krogarna.se, tillståndsmyndig-
heterna och företrädare för hotellbranschen) med tips och information om hur brandskyddet förväntas vara ordnat. 

En stor del av alla restauranger och hotell har sedan undergått en riskvärdering, i huvudsak grundad på uppgifter i vårt 
digitala verksamhetsstöd. I vissa fall, då uppgifter saknats eller bedömts äga alltför låg tillförlitlighet, har riskvärde-
ringen skett på plats.

Efter utförd riskvärdering har de verksamheter med högst riskpoäng valts ut för tillsyn på plats. Totalt har cirka  
500 verksamheter besökts för tillsyn.

Den förändrade tillsynsprocessen har också medfört att fem särskilt komplexa och/eller skyddsvärda verksamhetstyper 
har fastställts. För dessa har särskilt utsedda kompetensgrupper bestående av både brandinspektörer, brandingenjörer 
och i vissa fall utryckande befäl, skapats. Varje kompetensgrupp har fått specifika uppdrag att inventera förekomsten 
av sina respektive verksamhetstyper, uppdatera det digitala verksamhetsstödet inklusive att göra verksamheterna lätt 
sökbara. Grupperna har dessutom fått i uppdrag att ”läsa in sig” inom respektive område och påbörja tillsynsarbetet. 
Uppdraget innebär också att ett handledarstöd eller liknande för hur tillsynen ska bedrivas ska skapas i de fall gruppen 
bedömer att det finns behov av det.
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De verksamhetstyper som utvalts är sjukhus (de stora), infrastrukturanläggningar under mark till exempel tunnel-
banan, höga byggnader, köpcentrum/stora arenor samt byggnader med stort kulturhistoriskt värde. Alla grupper har 
under året startat upp sitt arbete med inventeringar och tillsynsbesök. Arbetet kommer att fortsätta även under 2019 
och planen är att en utvärdering då kommer att utföras. 

Utöver ovan angivna verksamhetstyper så har tillsyn utförts på olika typer av verksamheter där tidigare tillsyn (som 
ofta ligger nära tillbaka i tiden) visat bristande förmåga att upprätthålla ett tillfredsställande brandskydd samt på verk-
samhetstyper som hanterar tillståndspliktig mängd brandfarlig vara. Tillsynsbesök har också skett oplanerat d.v.s. när 
anmälningar om missförhållanden kommit SSBF till del.

Totalt under 2018 har cirka 1 600 riskvärderingar och cirka 730 tillsynsbesök utförts och dokumenterats. I samband 
med detta har också en omfattande uppdatering av verksamhetsregistret genomförts.

Arbetet har under året lett till 33 förelägganden om åtgärder och fem förbud mot fortsatt verksamhet till dess nödvän-
diga åtgärder vidtagits. Detta kan jämföras med 2017 års resultat på 19 förelägganden efter nästan 1 000 tillsynsären-
den och inga förbud. Ökningen kan tyckas låg i beaktande av SSBF:s ambition med träffsäkrare urvalsmetod och ökad 
stringens i besluten. Vid en procentuell betraktelse kan man ändå konstatera att antalet föreläggande i förhållande till 
antalet utförda tillsynsärenden har mer än fördubblats från 2 till 5 procent. Endast ett av de utfärdade föreläggandena 
har överklagats.

Sammanfattningsvis har tillsynsåret 2018 löpt på enligt plan. 

Bland de ärenden som hanterats under 2018 har ärendet om Kaknästornet uppmärksammats i media. Efter utredning 
av det byggnadstekniska brandskyddets status såg sig SSBF nödgade att meddela förbud mot publik verksamhet i den 
höga delen som bland annat inrymmer restaurangen. Beslutet föregicks av en underrättelse till ägaren om kommande 
beslut. Omedelbart efter delgivning men innan själva beslutet skickats, meddelade representant för ägaren att de avser 
att verkställa förbudet omedelbart (samma dag) det vill säga innan själva beslutet formellt delgivits. Inget av de förbud 
som meddelats (oftast restauranger) har överklagats utan samtliga har efterlevts.

Vi ger tillstånd enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara

Tillståndshantering enligt LBE
I år har antalet utfärdade tillstånd minskat med totalt 22,5 procent jämfört med föregående år. Vi har i år fått en minsk-
ning med 23 procent gällande utfärdade tillstånd för brandfarlig vara och 19 procent gällande utfärdade tillstånd för 
explosiva varor. Vad denna minskning beror på är för tidigt att säga.

Knappt 70 procent av ärendena har en handläggningstid understigande tre veckor. Handläggningstiden är beroende 
på hur komplext ärendet är men även beroende på huruvida underlaget till beslutet har varit komplett. Om sökanden 
lämnar in fullständiga beslutsunderlag i sin ansökan tar ärenden normalt inte så lång tid att handlägga. Under året har 
en hel del äldre ärenden sökt och fått sina tillstånd förnyade. 
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Diagram: Handläggningstider för LBE-tillstånd under 2018Utfärdade tillstånd enligt LBE. Blå visar tillstånd gällande 
brandfarlig vara och grå explosiv vara.
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Implementera reviderad tillsynsprocess utifrån genomförd översyn

Myndighetsutövning genom tillsyn ska riktas dit där behovet är som störst
Utifrån en översyn genomförd under 2017 som bland annat resulterade i ett behov av att förändra vårt urvalssystem för 
tillsyn, det vill säga var SSBF ska göra tillsyn, har en ny tillsynsprocess implementerats under 2018. Det nya sättet att 
arbeta innebär att vi årsvis satsar på att göra tillsyn på några utvalda verksamhetstyper och för 2018 var det hotell och 
restauranger. Vi kommer årligen även bedöma behovet av särskilda temasatsningar för tillsynsverksamheten. För att 
likrikta vårt tillsynsarbete och för att öka kvaliteten i tillsynsarbetet har ett tillsynsstöd för hotell utvecklats. 

Informationsmaterial om att SSBF gör särskild satsning på tillsyn av hotell och restauranger i år togs fram och kommu-
nicerades via branschföreningarna.

För att öka vår kvalitet av såväl tillsyn som övrig dialog med ansvariga för särskilt skyddsvärda och komplicerade objekt 
som sjukhus, infrastrukturanläggningar, kulturbyggnader, arenor, köpcentrum och höga byggnader har kompetens-
grupper bildats med representanter från olika avdelningar inom förbundet. Infrastrukturgruppen har förberett tillsyn 
av tunnelbanan med förberedande möten såväl internt som externt samt inläsning av underlag.

För att få till en effektiv start på kommande tillsynsår har förberedelser för tillsynsarbetet redan påbörjats. Utveckling 
av riskvärderingar för vårdverksamheter och förskolor har, efter uppföljning av tidigare utförda riskvärderingar, fär-
digställts och planer för implementering av dessa i vårt ärendehanteringssystem under kommande år är fastlagda. En 
metod för att mäta effekten av genomförda tillsynsbesök samt för att se om rätt objekt har valts ut för tillsyn har prövats 
för genomförda hotelltillsyner. Utvärdering kommer att ske under tredje tertialet 2019.

Aktivt kommunicera kring värdena trygghet, professionalism och trovärdighet i syfte att 
vårda och stärka SSBF:s varumärke i arbetet med att stödja de enskilda att förebygga och 
hantera olyckor. 
Fortlöpande under insatser, möten och evenemang jobbar vi med att möta medborgarna, sprida information och kun-
skap kring brandskydd, vattensäkerhet eller inom andra områden som vi arbetar med. Det blir många och korta möten, 
men vi får ofta god feedback på vår verksamhet utåt.

Alla medarbetare jobbar aktivt med att kommunicera SSBF:s värdegrund i kontakt med medborgare eller externa aktö-
rer. Som ett led i detta har alla grupper på stationerna gått igenom de mest frekventa frågorna som ställs till SSBF för att 
på ett professionellt sätt kunna bemöta dessa. Värdegrunden har behandlats särskilt under året och samtliga stationer 
har genomfört satsningen. Återbesök efter insats genomförs löpande och erbjuds vid varje insats av högre dignitet. 

SSBF har under året arbetat med kommunikation med och till externa målgrupper. Detta har genomförts med såväl 
planerade kommunikationsinsatser som när behov uppstått. Vår webbplats www.storstockholm.brand.se som nylanse-
rades i oktober 2017 utgör navet i den externa kommunikationen. Andra kommunikationsvägar är såväl digitala/sociala 
kanaler och media som fysiska möten. Vi publicerar regelbundet under året årstidsrelaterad olycksförebyggande infor-
mation, uppföljning av insatser som genererar stort publikt intresse, systematiskt brandskyddsarbete och tar aktiv del 
i debatt och diskussion i de aktuella frågor där SSBF kan bidra. Vi ser i webbstatistiken att innehållet på den nya webb-
platsen är uppskattat av användarna.

SSBF har deltagit i en mängd aktiviteter och evenemang under året. Vi deltog i Almedalsveckan 2018 tillsammans med 
SOS Alarm, Räddningstjänsten Gotland och Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS). Vi hade en monterplats 
i hamnen under namnet Blåljustältet och genomförde en gemensam seminarieserie. SSBF deltog också i Järvaveckan 
med brandstyrka och brandinstruktörer på plats. Vi har även deltagit i Euro Pride-festivalen samt i ett flertal andra 
festivaler och kommunlokala evenemang. 

SSBF har under 2018 tagit fram en egen filmserie i syfte att beskriva vår verksamhet, stärka varumärket och bidra till 
ökad kunskap om förebyggande av brand. Filmserien publiceras i SSBF:s egna digitala kanaler under titeln ”Inte ett van-
ligt blåljusprogram”. Fyra avsnitt, av planerade åtta, har publicerats under året. Serien är ett led i den strategiska sats-
ning där vi sedan 2016 har höjt nivån på Storstockholms brandförsvars kommunikation. Vi ser att det här når fram till 
våra målgrupper och skapar en dialog med allmänheten som är oerhört värdefull för oss. Med webbserien har vi skapat 
en egen berättarröst för Storstockholms brandförsvar, där vi producerar relevant material som våra målgrupper tillta-
las av. När Storstockholms brandförsvar i oktober under hedrande former blev utsedda till Årets räddningstjänst 2018 
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och fick motta pris av kronprinsessan Victoria, så fanns utvecklingen av serien med i motiveringen till juryns beslut. 
Serien har också ökat den interna stoltheten bland medarbetarna och man använder innehållet i förebyggandearbetet.

Året avslutades med en digital kommunikationskampanj med budskapet ”Hur kontrollerar DU din brandvarnare?”. 
Detta i syfte att bidra till att förebygga den stora ökning av ljusrelaterade bränder som vi erfarenhetsmässigt vet sker 
varje december. Kampanjen utgick från tre egenproducerade kortfilmer som visade olika kreativa och humoristiska sätt 
att testa sin brandvarnare. Kampanjen publicerades i egna digitala kanaler och användarna uppmanades att filma/fota 
och skicka in sina egna exempel på sätt att testa brandvarnare. Kampanjen har fått god spridning i sociala medier och 
budskapen har fått uppmärksamhet även i traditionell massmedia.

Utvecklingsmål
Utvecklingsmålen innebär en förstärkning av vårt organisatoriska lärande och vår roll i samhällets lärande av inträffade 
olyckor. Under 2018 fokuserar vi på två av utvecklingsmålen från handlingsprogrammet med koppling till det förebyg-
gande arbetet. Nedan följer en kort redogörelse för det pågående arbete kring dessa.

SSBF ska utveckla förmågan att analysera och lära av inträffade händelser 
I verksamhetsplanen för 2018 finns ett uppdrag som syftar till att bidra till att utvecklingsmålet uppnås. Nedan följer en 
kort redogörelse för pågående arbete kring detta. I vilken grad uppdraget i verksamhetsplanen förväntas genomföras 
under året anges med pilar och en bock i de fall uppdraget är klart.

Implementera och etablera system för rapportering och lärande
Utifrån den verksamhetsmodell för erfarenhetsåterföring som togs fram under 2017 har vi under 2018 gjort en uppfölj-
ning av inrapporterade förbättringsförslag och avvikelser i verksamhetsmodellen. Fortsatt kontroller kommer att göras 
för att se att modellen fungerar som planerat, eller om det finns behov att genomföra justeringar. 

Under början av året infördes en ny utvärderingsdel i händelserapporten i verksamhetens ärendehanteringssystem. 
Utvärderingar som skrivs in överförs automatiskt till Räddningstjänstens Informationssystem om Arbetsmiljö, RIA, 
där information om avvikelser ska hanteras vidare av enhetscheferna. Under andra tertialet genomfördes en utvärde-
ring av arbetssätt, hantering och funktionalitet som resulterade i vissa justeringar som kommunicerades i organisatio-
nen i samband med de s.k. L1-dagarna (befälsutbildningsdagar) under november och december.

På respektive station finns utsedda superanvändare tillika rapportgranskare som har till uppdrag att regelbundet 
granska stationens händelserapporter och arbeta med erfarenhetsutbytet mellan grupperna för att kunna utveckla 
verksamheten.

Arbetet med att säkerställa att händelserapporterna skrivs med kvalitet och i enlighet med instruktion har pågått under 
året. Uppföljning och feedback på händelserapporter genomförs lokalt av särskilt utsedd medarbetare tillsammans 
med respektive enhetschef. Kontinuerligt genomförs erfarenhetsåterföring efter insatser och kring inträffade händel-
ser. Erfarenheter av vikt återförs till de övriga grupperna på stationerna. Vissa händelser kan komma att bli föremål för 
AAR, (After Action Review) för att kvalitetssäkra erfarenhetsåterföringen ut i hela organisationen.

SSBF ska utveckla sättet på vilket det egna arbetet med att förebygga olyckor styrs, inrik-
tas och utvärderas
I verksamhetsplanen för 2018 finns tre uppdrag som syftar till att bidra till att utvecklingsmålet uppnås. Nedan följer en 
kort redogörelse av det pågående arbetet kring dessa. 

Genomföra översyn av processen för sotning och brandskyddskontroll 
SSBF tar ansvar för sotning och brandskyddskontroll genom avtal med upphandlade företag. I uppdragen för brand-
skyddskontroll ingår det att kontrollera att sotning utförs. I början av året, i samband med en rekrytering av sotnings-
handläggare, formulerades ett uppdrag med syfte att redovisa en nulägesbeskrivning, förslag till förändring samt en 
plan för genomförande avseende processen för sotning och brandskyddskontroll. Översynen har genomförts under 
2018 och resulterat i två rapporter. En nulägesrapport beskriver hur sotningsverksamheten ser ut i dag och en rapport 
beskriver SSBF:s nya modell för en hållbar sotningsverksamhet. Genomlysningen har bland annat visat att åtgärder 
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behöver vidtas för att öka insynen i våra entreprenörers sätt att fullgöra sina uppdrag samt att såväl taxor som frister 
behöver revideras. Åtgärderna kommer införas stegvis med början under våren 2019.

Myndighetsutövning i form av sotning och brandskyddskontroll
Det löpande arbetet inom sotningsområdet har under 2018 i övrigt präglats av ett kraftigt ökat antal ansökningar om 
byte av sotare (egensotning). Bakgrunden till detta är att en entreprenör, vars avtal med SSBF upphörde i början av året, 
har lyckats få en stor del av sina ”gamla” kunder att ansöka om att få behålla den gamla (och i området välkända) entre-
prenören. Anstormningen av ansökningar har inte bara medfört en hög administrativ belastning för SSBF utan även för 
den nye entreprenören som enligt avtal tilldelats området. Det har också medfört negativa ekonomiska konsekvenser 
för såväl SSBF som den nye entreprenören.

SSBF har ett ansvar att se till att alla sotningspliktiga objekt får sotning. Uppföljning av detta sker årligen gentemot avta-
lade entreprenörer som lämnar in statistik på fristuppfyllnad. När en fastighetsägare får medgivande om att byta sotare 
förlorar SSBF, i dagens modell för egensotning, möjligheten att kontrollera att sotningen utförs. Det har framkommit i 
SSBF:s översyn av sotningsverksamheten 2018 att flera sotningsobjekt som ska sotas med en annan behörig sotare inte 
har fått sotning. Med anledning av detta planerar SSBF att ta fram en ny modell för egensotning. Modellen innebär att 
en fastighetsägare, för att få ett medgivande om byte av sotare, skriver på ett avtal där denne förpliktar sig att löpande 
redovisa utförd sotning till SSBF. För att finansiera kommer SSBF föreslå att vi tar ut en administrativ avgift. 

Under andra tertialet har en dialogdag genomförts på Farsta brandstation med de entreprenörer för utförandet av sot-
ning och brandskyddskontroll som SSBF har avtal med.

Riskavdelningen har också träffat säkerhetssamordnare och upphandlare på Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, för 
att utbyta information om sotning. 

Utveckla dialogen med medlemskommuner inom området krishantering
Samverkan avseende krishantering mellan SSBF och medlemskommunerna som rör lag om åtgärder vid extraordinära 
händelser ska utvecklas. Under 2018 påbörjades dialogen med medlemskommunerna kring samverkan inom området 
krishantering. Arbetet initierades efter sommaren och då specifikt kring frågorna höjd beredskap och civilt försvar.

Det finns ett stort fokus inom krishanteringsområdet i våra medlemskommuner på höjd beredskap och civilt försvar. I 
augusti deltog SSBF på möte tillsammans med våra medlemskommuners säkerhetschefer och fick ta del av den första 
inventering kommunerna genomfört inom områden som berörs av planering för höjd beredskap. 

SSBF har genomfört en inventering av vårt uppdrag inom området räddningstjänst vid höjd beredskap. Resultatet pre-
senterades under hösten då vi tillsammans med säkerhetscheferna i medlemskommunerna hade en partsgemensam 
dag för erfarenhetsutbyte.

Inom flera områden som berör civil beredskap, såsom drivmedelsförsörjning, livsmedelsförsörjning och läkemedels-
försörjning är kommunerna beroende av beslut på framförallt regional nivå men även på nationell nivå. Detta får till 
följd att det kommunala området behöver invänta och avvakta direktiv för att kunna gå vidare inom dessa områden. 

SSBF har under hösten, tillsammans med medlemskommunernas säkerhetschefer, deltagit i deras arbete med fram-
tagandet av risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Inriktningen är inledningsvis att finnas med i det övergripande RSA-
arbetet i medlemskommunerna. Syftet är att överbrygga eventuella glapp i förväntningar avseende SSBF:s förmåga och 
tillsammans med våra medlemskommuner skapa förutsättningar för robusta planer vid eventuella krissituationer.

Lokal samverkan
Modellen för lokal samverkan har implementerats under året. Arbetet har dock varit nedprioriterat delar av året på 
grund av hög belastning på riskavdelningen men även på grund av att ett flertal enhetschefer har saknats på stationerna. 
På åtta av fjorton stationer har någon typ av lokal samverkan utförts. På de flesta distrikten har fokus legat på intern 
lokal samverkan och det utåtriktade arbetet mot kommunerna har bedrivits utifrån lokala förutsättningar. Utvärdering 
inom organisationen visar dock att lokal samverkan upplevs som mycket positivt.
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Kontinuerligt utreda och analysera samhällets riskbild som ett av underlagen för vår före-
byggande och skadeavhjälpande verksamhet
Riskbilden i vårt samhälle beskriver den risk för olyckor som finns. I begreppet riskbild finns förutsättningar så som 
geografi, demografi, riskkällor, framtida utveckling inom regionen, olycksstatistik etc. Under 2018 har SSBF vidareut-
vecklat arbetet med att ta fram årliga analyserna för samhällets riskbild. Ett område som ska fördjupas är användandet 
av geografiska informationssystem, GIS, för inträffade händelser och analys av statistik.

Under året har vi tagit fram statistik av riskbilden inom förbundet. Statistiken kommer att analyseras vidare och där-
efter ska den användas som underlag vid framtagande av kommande handlingsprogram. Vid arbetet har olika GIS-
analyser skapats som kan användas för att rikta förebyggandearbetet mot rätt områden. Arbetet med riskanalysen fort-
sätter under 2019.

För att ytterligare bygga vår kunskap har ett samarbete om GIS-analyser med räddningstjänsten i Helsingfors initierats. 

Storstockholms brandförsvar har under de senaste åren deltagit i ett forskningsprojekt om bostadsbränder i storstads-
områden – ”rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden”. Under hösten presen-
terades resultatet tillsammans med annan forskning om brand i bostad. Resultatet av den senaste forskningen visar att 
det finns ett samband mellan socioekonomi och bränder i bostäder. 
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Storstockholms brandförsvar är förberett att snabbt och effek-
tivt ingripa när den enskilde inte själv kan hantera en olycka

SSBF:s räddningsinsatser genomförs av de operativa resurserna 
och av ledningsresurser som är fördelade inom SSBF:s geografiska 
område. Räddningsinsatserna ska vara snabba, effektiva och säkra 
för att begränsa skador på människor, egendom och miljö. 

Genom utbildning, övning, fordons- och materielunderhåll och 
kompetensutveckling förbereder vi våra räddningsinsatser. 
Orienteringar, dvs. platsbesök där brandstyrkorna bekantar sig 
med den närmaste omgivningen för att underlätta räddningsinsats, 
och metodutveckling är andra viktiga delar inför en kommande 
räddningsinsats.

För att möta de drabbades och samhällets totala behov vid en olycka 
finns det i de allra flesta fall behov av samverkan. Förutom samver-
kan med andra räddningstjänster i regionen sker ett nära samarbete 
med polis och ambulanssjukvården vid många olyckor. Samverkan 
sker i flera fall utifrån upprättade avtal där SSBF biträder med kun-
skap, utrustning och personella resurser. Vissa avtal innebär regel-
bundna och frekventa insatser såsom avtalet med Stockholms läns 
landsting kring hjärtstopplarm. Andra avtal innebär få operativa 
insatser men kräver däremot utbildning, övning, teknisk utrust-
ning m.m. för att vi ska ha beredskap inför en eventuell insats. 

Räddningstjänstverksamhet ska planeras och organiseras så att det går att påbörja räddningsinsatserna inom godtag-
bar tid och genomföra dem på ett effektivt sätt. För den som ringer ett 112-samtal är tiden till att hjälp anländer av stor 
betydelse. Tiden från att ett nödsamtal tas emot till att räddningstjänstresurser är på plats kallas för responstid. För 
att bedöma hur snabba vi är följer vi upp responstiden, eftersom den är uppföljningsbar och relevant för de enskilda.

Det är av stor vikt för invånarna att räddningsinsatser är effektiva, i synnerhet för dem som drabbas av olyckor. Lagen 
anger effektiva räddningsinsatser som ett nationellt mål. Vad som är att betrakta som en effektiv räddningsinsats anges 
dock inte. Vi ser att effektivitet i detta sammanhang är ett mångfacetterat begrepp och har valt att definiera den i tre 
delar: vår kapacitet, vår noggrannhet och vår robusthet. 

Kapacitet innebär att vi, med egna resurser och förmågor samt i samverkan med andra, ska kunna genomföra: 

 � Flera samtidiga räddningsinsatser mot vanliga olyckor.
 � En mycket omfattande räddningsinsats mot stora olyckor.

Genom att analysera riskerna för olyckor ska SSBF anpassa kapacitetsbehovet på både kort och lång sikt.

Noggrannhet innebär att vi efter en avslutad räddningsinsats inte ska behöva återvända till samma plats och 
olycka för ny räddningsinsats. Robusthet innebär att vi ska ha god förmåga att motstå störningar och upprätthålla 
räddningstjänstverksamheten.

I verksamhetsplanen för 2018 finns ett uppdrag direkt under det centrala målet: SSBF är förberett att snabbt och effek-
tivt ingripa när de enskilda inte själva kan hantera en olycka.

Årets sommarperiod innebar mycket arbete för Storstockholms brandförsvar. Sverige hade som bekant den varmaste 
och torraste sommaren på 250 år och landet drabbades av en stor mängd bränder till följd av detta. Redan i maj fick 
SSBF hantera ett antal skogs- och markbränder, vilket är ovanligt för säsongen. I vårmånaden maj brukar gräsbränder 
inträffa då det torra fjolårsgräset brinner, men i och med att maj i år vädermässigt blev en sommarmånad så uteblev 
gräsbränderna i princip helt. 

”Västmanland II-branden”
Skogs- och markbränderna nådde en första topp i början på juni, då vi inom räddningsregionen hanterade ett antal 
stora skogsbränder bland annat i Sala i Västmanland. Storstockholms räddningscentral SSRC ledde insatsen vid 

Målen för Storstockholms brandförsvars 
räddningstjänstverksamhet är att:
 � hjälpen till de enskilda påbörjas så 

snabbt som möjligt vid varje enskild 
olycka.

 � hjälpen till de enskilda vid rädd-
ningsinsats har god kapacitet, nog-
grannhet och robusthet.

Storstockholms brandförsvars räddnings-
tjänstverksamhet ska utveckla:
 � förmågan att leda och genomföra 

stora och komplexa insatser och att 
samverka med andra organisationer.

 � samverkan med andra sam-
hällsaktörer, såväl nationella som 
internationella.

 � planeringen för räddningstjänst vid 
höjd beredskap.

 � förmågan att verka vid 
terrorhändelser.
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Västmanlandsbranden med hjälp av en stor stab bestående av cirka 30 personer. Storstockholms brandförsvar ansva-
rade även för yttre ledning på plats i Västmanland, samt även med ett antal operativa släck- och räddningsenheter. 

Den första stora branden i Sala, Västmanland, hade en naturlig orsak, de övriga mindre och medelstora bränderna orsa-
kades av mänsklig medveten handling. 

Ledningskapaciteten hos Storstockholms räddningscentral, SSRC, sattes verkligen på prov och resultatet påvisade åter-
igen att vi har en bra och stabil systemledning, vilket är en framgångsfaktor för hela regionens trygghet. 

Jämförelser med de stora skogsbränderna i Västmanland år 2014 visar att det är just kapaciteten och förmågan att leda 
långvariga och krävande insatser på systemnivå som är den avgörande skillnaden mellan utgången av insatsen 2014 
respektive 2018. 

Den nationella myndigheten, MSB rekvirerade EU-stöd i form av brandbekämpningsplan från Italien. Storstockholms 
brandförsvar bistod MSB i analysarbetet kring bedömningen av resursbehovet. Resursen som tillfördes behövdes 
slutligen inte nyttjas för Västmanlandsbranden, utan kunde istället användas på andra platser i Sverige, som exem-
pelvis i Umeå och Nacka. Vi uppfattar det som ett förtroende från MSB att de efterfrågar denna typ av analysstöd från 
Storstockholms brandförsvar, och att det påvisar en hög tilltro till vår analysförmåga.

I juni bidrog Storstockholms brandförsvar även med personal vid en större skogsbrand i Värmland. 

Skogsbränderna blev en nationell angelägenhet 
I juli inträffade de stora skogsbränderna i Dalarna, Gävleborg och 
Jämtland. Flera av bränderna krävde mycket stora resurser för 
att släckas och läget var en nationell angelägenhet. Sommarens 
väder med extrem torka i markerna försvårade situationen och 
behovet av personal var omfattande. Bara i Kårböle arbetade 
som mest 1 400 personer samtidigt. 

De första bränderna i Dalarna, Gävleborg och Jämtland bröt ut 
den 13–14 juli till följd av ett åskoväder. Räddningsinsatsen vid 
den sista av bränderna i Gävleborg avslutades den 9 augusti. 
Storstockholms brandförsvar bistod ansvariga räddningstjäns-
ter på plats med såväl stabs- och ledningsresurser som med ope-
rativ personal och utrustning för att bistå i släckningsarbetet. 
Totalt har ett 40-tal medarbetare från räddningsregionen varit 
insatta, taktiskt och operativt, på plats i Ljusdal och Östersund.

Storstockholms brandförsvar har också lämnat stöd till den 
nationella stab som upprättades av MSB för att koordinera 
nationella och internationella förstärkningsresurser till rädd-
ningsinsatserna vid skogsbränderna. SSBF fick uppdraget att 
personalförsörja den nationella stabens lägesbilds- och sam-
ordningsfunktion med fyra personer under perioden. Totalt 
deltog åtta medarbetare från SSBF i arbetet med att lämna stöd 
till MSB. Dessa kompletterades med tio personer från andra 
räddningstjänster i Sverige. 

Hög belastning även i egen region 
Samtidigt med stödet till de stora skogsbränderna arbetade Storstockholms räddningscentral med att larma och leda 
släckning av 20–30 markbränder per dygn inom räddningsregionen. Detta utöver den ordinarie larmbelastningen i 
form av bränder i byggnad, trafikolyckor, drunkningstillbud m.m.
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Larma rätt resurs till rätt händelse och leda samt utföra räddningsinsatser enligt lagen om 
skydd mot olyckor och andra operativa avtalsuppdrag (LSO)
SSRC arbetar dagligen med larm och ledning av räddningstjänstresurser som utgår från: Uppsala Brandförsvar, 
Räddningstjänsten Sala-Heby, Räddningstjänsten Norrtälje, Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Brandkåren Attunda, 
Storstockholms brandförsvar och Räddningstjänsten Gotland. Sammantaget disponeras ett 90-tal stationer av olika 
storlek. All redovisning (statistik m.m.) i årsredovisningen är dock endast kopplad till Storstockholms brandförsvar.

Utgångspunkten är att hela tiden sträva efter att larma rätt resurser med rätt förmågor på så kort tid som möjligt. 
Tidsaspekten är en del av larmhanteringen. Den andra delen kopplas till kvalitet där ledningsoperatören har utrymme 
att göra korrekta bedömningar utifrån LSO eller andra operativa avtalsområden.

I händelse av felaktigheter i samband med utalarmering av enheter ska en direkt återkoppling mot SSRC ske för att 
säkerställa en effektiv larmkedja. Månatligen dokumenteras anspänningstider och framkörningstider i syfte att kunna 
effektivisera verksamheten. Vid varje händelse kontrolleras anspänningstid och responstid för att säkerställa rätt tider 
i händelserapporteringen.

Utbildningsprojekt gällande effektivare släckinsatser
Ett projekt gällande effektivare släckinsatser inriktat på insatser mot brand i byggnad pågår. Projektet går ut på att 
bättre nyttja de verktyg och metoder vi har idag och stor vikt läggs vid att så tidigt som möjligt få rätt släckmedel på 
branden för att minska de skadliga halterna och exponeringstiden av toxiska brandgaser som brandmän och eventuellt 
nödställda utsätts för vid invändigt släcknings- och räddningsarbete.

För att också få in influenser och lära oss hur andra jobbar har våra instruktörer under vårvintern deltagit i ett flertal 
utbildningar, inte bara på våra egna övningsanläggningar utan även på MSB:s skola i Revinge, Lunds tekniska högskola, 
Linköpings tekniska Högskola och vid räddningstjänsterna i Göteborg och Borås. 

Under hösten genomfördes större insatsövningar för de utryckande styrkorna på räddningsskolan i Rosersberg. 
Övningarna genomfördes med två stationer och ett yttre befäl i ledningsnivå 2. Därtill deltog också fyra instruktörer 
tillika utvärderare för att återkoppla till yttre befäl i ledningsnivå 2 och brandmästare i ledningsnivå 1. Vi hade också 
bjudit in yttre befäl från närliggande organisationer som är anslutna till SSRC som ett led i att utöka ledningsförmågan 
på plats.

Upplägget för övningarna var att förmiddagen ägnades åt att ta fram ett scenario, de övande löser sedan insatsen som 
vid ett vanligt larm. Därefter får deltagarna återkoppling och chans att resonera kring hur insatsen genomförts. Efter 
lunch genomfördes en liknande övning som syftade till att deltagarna ska dra nytta av de erfarenheter de fått under för-
middagen. Övningstillfällena har varit uppskattade och kommer att fortsätta i på det nya året som ett led i att utveckla 
vår förmåga.

Räddningsinsatser eller andra uppdrag
Antal räddningsinsatser och andra uppdrag fortsätter att öka men bara med en procent jämfört med år 2017. Andelen 
automatiska brandlarm står för 35 procent och bränder står för 25 procent av alla räddningsinsatser eller andra uppdrag.

Några av de räddningsinsatser och andra uppdrag som har 
ökat respektive minskat är:

 � Drunkningsolyckor eller tillbud, ökat med 30 pro-
cent, 31 stycken.

 � Automatlarm, ökat med 13 procent, 463 stycken.
 � Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg, mins-

kat med 18 procent, 109 stycken.
 � Trafikolyckor, minskat med 9 procent, 79 stycken.

Brand eller brandtillbud i skog eller mark har trots den varma 
sommaren bara ökat med 5 procent (31 stycken) för de larm 
dit SSBF har blivit larmade. Storstockholms brandförsvar 
samverkar gränslöst med andra räddningstjänster och fem 
procent, det vill säga 594 larm, var en räddningsinsats eller 
annat uppdrag inom en annan kommun.
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Drunkningsolyckor eller drunkningstillbud
Antalet drunkningsolyckor eller drunkningstillbud ökar. 
Drunkningsolyckorna inträffar till stor del antingen på vin-
tern, när personer går genom isen, eller på sommaren.

För år 2018 omkom nio personer inom SSBF:s geografiska 
område och totalt tio där resurser från SSBF var på plats. 
Majoriteten av dessa (åtta personer) omkom under somma-
ren. Detta är fler personer än för 2017 men lika många som 
genomsnittet för perioden 2012–2017.

Trafikolyckor
Antalet trafikolyckor är lägre än de senaste tre åren. Av de 787 
trafikolyckorna inträffar 91 procent inom SSBF:s område.

Trafikolyckor var under 2018 vanligare på eftermiddagen 
mellan klockan 12-18 med den hösta toppen mellan klockan 
16-17. Flest trafikolyckor har skett på torsdagar under 2018, 
vanligast är annars på fredagar.

Bränder och brandtillbud
Antalet bränder och brandtillbud har minskat jämfört med 
2017 men är totalt sett högre än för både 2015 och 2016. 

I och med att en förändring av frågeställningarna för doku-
mentation av räddningsinsatser genomfördes i slutet av 
december 2016 går det inte att jämföra åren före och efter 
årsskiftet 2016/17 rakt av. T.ex. så dokumenteras fler brand-
tillbud i de nya frågeställningarna.

En annan skillnad är att händelsetyperna för brand ej i bygg-
nad delades upp i flera underkategorier som du kan se i dia-
grammet till vänster för fördelningen av händelsetyperna

En stor del av minskningen av brand ej i byggnad beror på en 
minskning av bränder eller brandtillbud i fordon/fartyg. 

Antalet bränder i skog och mark inom SSBF:s geografiska 
område är nio händelser fler 2018 än 2017 (31 händelser fler 
för samtliga händelser dit SSBF blivit larmade). Det beror på 
den sena vintern 2018 och att det knappt var några bränder i 
mars-april.
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Andelen redovisade, avsiktliga bränder har minskat jämfört 
med föregående år, från 32 till 25 procent. Dock har andelen 
bränder där orsaken inte har gått att bedöma ökat. Så det 
går inte att dra slutsatsen att antalet avsiktliga bränder har 
minskat.

Bränder eller brandtillbud i skolor och förskolor redovisas 
för samtliga händelsetyper för brand, i och med att brand ej 
i byggnad kan inträffa i skolmiljö. Vanligast är dock händelse-
typen brand i byggnad som stod för 79 procent av alla bränder 
eller tillbud under 2018.

Antalet bränder eller tillbud i skolor, förskolor eller fritids-
gårdar är oförändrat och håller sig till medelvärdet de senaste 
fem åren. Högst antal skolbränder skedde 2017 med 61 brän-
der eller tillbud i skolor, förskolor eller fritidsgårdar. För 2018 
var det inga händelser på fritidsgårdar.

De flesta bränder eller tillbud på förskolor startar antingen 
från utsidan eller i köket. För skolor så startar de vanligtvis 
oftast på en toalett men för 2018 var det lika vanligt i köket 
eller i ett klassrum.

Antalet bränder i bostad är på samma nivå som föregående år. 

Förändring av frågeställningarna för dokumentation av rädd-
ningsinsatser har även inneburit att fler kategorier är inklude-
rade i begreppet bostad.

Tidigare år har enbart brand i vanligt boende visats i 
årsredovisningen. 

I nya frågeställningarna inkluderas även: 

 � elevhem/studenthem 
 � gemensamhetsboende 
 � seniorboende 
 � särskilt behovsprövat boende
 � trygghetsboende

 i samlingsnamnet brand i bostad. 

För att kunna jämföra mellan åren används begreppet utveck-
lad brand vid ankomst, det innebär att branden har spridit sig 
utanför startföremålet vid ankomst. Då sorteras de mindre 
tillbuden bort. Statistiken visar att antalet utvecklade bränder 
är på samma nivå de senaste åren.
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SSBF planerar och genomför sin räddningsinsats så att hjälpen till enskilda påbörjas så 
snabbt som möjligt vid varje enskild olycka
I verksamhetsplanen för 2018 finns tre uppdrag som syftar till att bidra till att kvalitetsmålet uppnås. Nedan följer en 
kort redogörelse för det pågående arbetet kring dessa. 

Planera och genomföra insatser så att responstiden blir så kort som möjlig med bibehållen 
kvalitet. 
Inom SSBF pågår ständigt ett aktivt arbete med larm- och ledningshanteringsprocessen för att den totala responstiden 
ska bli så kort som möjligt med bibehållen kvalitet. Vi följer upp larmhanteringstiderna totalt, för varje samverkanspart 
individuellt och även på individnivå. Vi har ett kontinuerligt samarbete med SOS Alarm gällande medlyssningar, teknik- 
och larmhanteringsprocess. På våra brandstationer finns ett system med en digital röst som talar om när det har gått 
90, 60 respektive 30 sekunder sedan utlarmning. För att snabbt nå fram till skadeplats övar och orienterar våra utryck-
ningsstyrkor regelbundet i bl.a.bostadsområden, skolor, köpcentrum och komplexa byggnader. Utryckningsvägar vär-
deras kontinuerligt, vid exempelvis byggnationer och evenemang där framkomligheten begränsas. 

SSRC har följt upp larmhanteringstiden varje månad och för första tertialet översteg den det uppsatta målet på 60 sek-
under och för andra tertialet understiger den det uppsatta målet på 60 sekunder. En fortsatt analys kommer att genom-
föras under 2019 för att komma fram till varför tiderna varierar över året.

I händelse av felaktigheter i samband med utalarmering av enheter ska räddningsavdelningen direkt återkoppla mot 
SSRC för att säkerställa en effektiv larmkedja. Månatligen dokumenteras våra anspänningstider och framkörningsti-
der i syfte att kunna effektivisera verksamheten. Vid varje händelse kontrolleras anspänningstid och responstid för att 
säkerställa rätt tider i händelserapporteringen.

Slutföra implementering av framtagen insatsplaneringsprocess
Den nya insatsplaneringsprocessen, som SSBF tog fram 2017 och som innebär ett förtydligat ansvar, uppföljning av 
insatsplaneringen samt att insatsunderlagen utformas på ett likartat sätt slutfördes under 2018. Detta innebär att 
materialet enklare kan nyttjas av alla inom förbundet, oavsett platstillhörighet. Syftet är att förbättra vår insatspla-
nering och således snabbare kunna genomföra och effektivisera räddningsinsatser samt att optimera och förbereda 
insatsen vid särskilda objekt. 

Vi har under året digitaliserat alla analoga objektskort för att kunna använda informationen i det nya insatsledningsstö-
det. Vi har genomfört skarpa tester med det nya systemet på två av våra stationer, Brännkyrka och Täby. Som ett resultat 
av detta har ytterligare förbättringar genomförts beträffande IT-miljön som kommer att implementeras under 2019. 

Genomföra kvalitetsutveckling tillsammans med samverkanspartners utifrån samarbetsavtal 
som reglerar larm och ledning. 
SSRC larmar och leder, förutom SSBF, ytterligare sex räddningstjänster Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten 
Gotland, Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Norrtälje räddningstjänst, Räddningstjänsten Sala-Heby och Uppsala 
brandförsvar. Kvalitetsutveckling genomförs tillsammans med samverkanspartners utifrån de samarbetsavtal som reg-
lerar larm och ledning. 

SSRC arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling. Det kan röra såväl intern utbildning av ledningsoperatörer och 
ledningsbefäl som kvalitetsuppföljningsmöten och workshoppar tillsammans med våra samverkanspartners i rädd-
ningsregionen. Ett exempel från året är den workshop som genomfördes tillsammans med representanter från samtliga 
räddningstjänster i regionen och där syftet var att hitta fler mätbara och gemensamma indikatorer på bra larm och led-
ning. Workshopen kommer att följas upp under 2019 genom en tillsatt projektgrupp som ska arbeta vidare med frågan.

SSBF:s hjälp till de enskilda vid räddningsinsatser har god kapacitet, noggrannhet  
och robusthet
Vi eftersträvar alltid att vara snabba, effektiva och professionella vid de räddningsinsatser vi larmas till. Vi arbetar också 
medvetet för att ha en hög trovärdighet i framför allt lokalsamhället. Övningar, utbildning och orienteringar genom-
förs kontinuerligt på stationerna för att säkerställa lokal kunskap och skapa förutsättningar för att kunna genomföra 
snabba och effektiva räddningsinsatser.
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Under sommaren testades hela Sveriges beredskap hårt med tanke på de många och långa insatser som skogsbränderna 
föranlett. SSBF bistod med skiftledig personal vid några av dessa räddningsinsatser. Beredskapen för SSBF påverkades 
inte negativt av insatserna.

I verksamhetsplanen för 2018 finns fem uppdrag som syftar till att bidra till att kvalitetsmålet uppnås. Nedan följer en 
kort redogörelse för det pågående arbetet kring dessa. I vilken grad uppdragen i verksamhetsplanen förväntas genom-
föras under året anges med pilar och en bock i de fall uppdraget är klart.

Vidareutveckla våra beredskapsresurser 
Under andra tertialet har utvecklingsuppdraget med formering av våra beredskapsresurser resulterat i att vi nu har en 
inriktning för upphandling av nytt höjdfordon och nya släckbilar. Fordonen beräknas vara på plats under 2019. 

Följande delar har genomförts under året:

 � beslutsunderlag för förändring av bemanning på Ljusterö
 �  beslutsunderlag för upphandling av Rakelterminaler 
 �  ett Vinnova-projekt för rörliga 3D bilder från drönare
 � ett Beviis-projekt för utveckling av datautbyte med t.ex. drönare eller ledningsfordon.
 �  kategorisering av undermarksanläggningar i syfte att kunna skapa metodkort.

Arbetet med att implementera en ny operativ stabsfunktion har pågått under hela året, men sommarens höga operativa 
belastning har påverkat tidsplaneringen något. Dock har sommarens höga belastning till trots och med de stora insat-
ser som genomfördes, bidragit till ovärderliga erfarenheter och möjlighet att testa metoder och system i verkligheten 
avseende systemledning.

Det brittiska analysföretaget ORH har genomfört en uppdatering av tidigare gjord analys om räddningsinsatser och 
andra uppdrag som utfördes under perioden 2016–2017. ORH har även genomfört ett par mindre analyser De har till 
exempel tagit fram förslag till nya stationsområden innehållande primär- och sekundärstationer. En vidareutveckling 
av stationsområdena kommer att göras under 2019.

Fortsätta utveckla den regionala samverkan
SSBF deltar i ett flertal arbets- och samarbetsforum. Ett av de mest centrala är SSR, Samverkan Stockholmsregionen, 
det unika sedan flera år linjelagda samverkansorgan för myndigheter i regionen. En mer utförlig beskrivning kan fås 
på SSR:s hemsida, samverkanstockholmsregionen.se. Andra forum är länsgemensamma utbildningsgrupper och BUS-
gruppen (beredningsgrupp utryckande samverkan). I BUS-gruppen ingår Brandkåren Attunda, Södertörns brandför-
svarsförbund, Norrtälje räddningstjänst, Uppsala Brandförsvar och Storstockholms brandförsvar. Räddningstjänsterna 
Sala-Heby och Enköping-Håbo deltar inte men följer arbetet som görs i gruppen. Den gemensamma befälsutbildningen 
tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund för ledningsnivå 2-5, dvs. yttre befäl, vakthavande brandingenjör, 
operativ chef och räddningschef i beredskap i SSRC-regionen, är permanentad och periodiserad. Vidare har förmågan 
att kunna stödja varandra på ledningsnivå 5 stärkts, främst tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund men 
också genom ett nordiskt nätverk.

Programleverantören för ett av SSBF:s verksamhetssystem har tagit fram ett koncept om ”gränslös räddningstjänst”. 
Konceptet innebär att de externa händelserapporterna, när andra räddningstjänster har varit inom SSBF:s geografiska 
område, kommer att överföras till SSBF:s verksamhetssystem. Konceptet har varit i drift sedan slutet av november 2018. 

Vi medverkar kontinuerligt vid SSR-övningar och bidrar därmed till ökad samverkan av de aktiviteter som respektive 
aktör genomför. 

Utveckla och intensifiera utbildning och övning
Ett förbundsöverskridande arbete mellan avdelningarna analys och inriktning, räddningsavdelningen, ledning och 
samverkan samt stöd styrning och administration i syfte att etablera en ny webbaserad plattform för övning, utbildning 
och uppföljning har genomförts under året. Under nästa år kommer vi påbörja kravställningen inför upphandlingen av 
ett IT-stöd.

En stor samverkansövning genomfördes på Bromma flygplats i november. I övningen deltog räddningsregionen och 
Swedavia.
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I december avslutades projektet ”Effektiva räddningsinsatser” med en stor insatsträning på Rosersbergs övningsfält. 
Projektet syftar till att höja medvetenheten vid metodval vid brand i byggnad.

En lokal för ledningsträning är färdigställd. Arbetet med att utveckla och systematisera träningen i anläggningen kom-
mer att fortgå under 2019.

På Ågesta övningsanläggning har brandskyddsutbildningar för externa aktörer genomförts. Vid mätning av deltagar-
nas nöjdhet har vi fått betyget 3,7 av 4. Ett bra resultat som visar att vi genomför utbildningarna med bra kvalitet.

Säkerställa personell kapacitet och robusthet vid särskilda tillfällen och händelser samt för 
att kunna bemanna samverkansforum vid behov
Vid särskilda tillfällen och händelser finns ett behov att förstärka den personella kapaciteten. Genom ett aktivt arbete 
med omvärldsbevakning, beredskapsplanering och samverkan kan vi tidigt identifiera ett antal sådana situationer och 
planera för detta. 

Belastningen på räddningscentralen, SSRC, var mycket hög under maj till augusti på grund av det varma och torra väd-
ret. Även extremväder som blixtar och stora mängder regn på vissa platser har skapat extra hög belastning vid vissa 
tillfällen under perioden. Under slutet av maj och början av juni var trycket extremt hårt på SSRC till följd av de många 
mark och skogsbränderna. Den större branden i Västmanland krävde stora personella resurser från SSBF under cirka 
en vecka. Under flera dagar hade vi ledningsoperatörer som var på plats i staben i Sala samt extra personal i SSRC för att 
klara den höga belastningen. 

Avdelningen larm och ledning har under 2018 haft en del personalomsättning och nyrekryteringar som medfört att 
målen för övning och utbildning (fyra utbildningsveckor per år vardera för ledningsoperatörer och ledningsbefäl) inte 
uppfyllts. Under 2019 avser SSBF sjösätta ett nytt system för övning och utbildning av ledningsoperatörer och led-
ningsbefäl. Systemet tar avstamp i den under 2018 tillsatta övningsgruppen som består av representanter från samtliga 
skiftlag samt enhetschef SSRC. Vi kommer att utvärdera systemet under slutet av 2019. 

Under hösten 2018 har SSRC poängterat vikten av god kommunikation med inkommande media till SSRC. Vi har även 
fokuserat på god kommunikation i våra kontakter med SOS Alarm då vi sitter i samma medlyssning och där gott samar-
bete är avgörande för resultatet. Detta har gjorts löpande under året och är något vi ständigt utvärderar.

Aktivt kommunicera kring värdena trygghet, professionalism och trovärdighet i syfte att 
vårda och stärka SSBF:s varumärke i arbetet med räddningsinsats. 
SSBF och vårt arbete i samband med räddningsinsatser genererar kontinuerligt medialt intresse, även vid mindre insat-
ser. SSBF har beredskap för och hanterar mediefrågor dygnet runt, såväl kopplat till pågående räddningsinsatser som 
frågor relaterade till SSBF som organisation. SSBF omvärldsbevakar och följer kontinuerligt upp bilden av brandförsva-
ret i omvärlden, samt kommunicerar aktivt med media, allmänhet och andra intressenter kring vårt arbete i samband 
med räddningsinsatser. Under 2018 har vi också byggt upp en förmåga i organisationen att snabbt kunna komma ut 
med egen fakta och kommentarer kring insatser som är större/mer uppmärksammade i form av rörligt bildmaterial i 
brandförsvarets egna digitala och sociala medier. 

Den externa bilden av SSBF domineras av vad vi gör under pågående räddningsinsats; att rädda människor från brand, 
olyckor och annan fara mot liv och hälsa. SSBF:s räddningsinsatser nämns ofta i media, i princip samtliga omnämnan-
den är neutrala eller positiva. SSBF som organisation framställs ofta i media som experter. Vår myndighetsutövning blir 
endast i liten utsträckning utsatt för granskning. Människor har ett högt förtroende för oss och delar/sprider gärna våra 
budskap i sociala medier vidare. 

Under perioden då skogsbränderna härjade låg fokus på att kommunicera kring vårt stöd till bekämpningen av skogs-
bränderna i Sverige samt att sprida kunskap och förståelse kring Länsstyrelsernas beslut om utökat eldningsförbud. 
Våra webbtexter och inlägg i sociala medier, främst Facebook och Twitter, fick mycket stor räckvidd. Under den mest 
intensiva perioden stöttade SSBF direktionen, medlemskommunerna och allmänheten med dagliga uppdateringar av 
informationsläget. SSBF:s kommunikatörer lämnade också stöd till, samt samverkade med andra berörda myndigheter.

SSBF arbetar kontinuerligt med flerspråkig kommunikation för att nå och bygga relation med mångkulturella målgrup-
per inom förbundets medlemskommuner. En satsning under hösten var att översätta webbserien ”Inte ett vanligt blå-
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ljusprogram” (arabiska undertexter) och att marknadsföra webbserien riktad mot arabisktalande personer inom våra 
medlemskommuner. Vi kommer även att fortsätta med detta under 2019.

Lokalt arbetar styrkorna på stationerna med att kommunicera SSBF:s värdegrund i kontakt med medborgare eller 
externa aktörer. Som ett led i detta har flera grupper under början av året gått igenom de mest frekventa frågorna som 
ställs till SSBF, för att på ett professionellt sätt kunna bemöta dessa.

Utvecklingsmål
Utvecklingsmålen innebär en förstärkning av vårt organisatoriska lärande och vår roll i samhällets lärande från olyckor 
som skett. Under 2018 har vi fokuserat på två utvecklingsmål från handlingsprogrammet med koppling till räddningsin-
satsarbetet. Nedan följer en kort redogörelse för det pågående arbetet kring dessa. I vilken grad uppdragen i verksam-
hetsplanen förväntas genomföras under året anges med pilar.

SSBF ska utveckla planeringen för räddningstjänst vid höjd beredskap

Genomför översyn av planerna för räddningstjänst under höjd beredskap, RUHB.
Ett förändrat politiskt klimat i Sveriges närhet ger behov av att planera för SSBF:s verksamhet vid höjd beredskap. En 
sådan planering ska också finnas enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Under första tertialet identifierades ett 
antal områden som kräver planläggning, men det är endast en del av dessa vi har ensam rådighet över vilket innebär att 
planläggningen behöver samordnas på regional nivå. Under tredje tertialet har arbetet fortsatt och en projektplan för 
arbetet med civilt försvar under perioden 2019–2020 har tagits fram. Innehållet beskriver bland annat vilka uppdrag 
som SSBF kommer att fokusera på och är beskrivna i verksamhetsplanen för 2019.

Påbörja förberedelserna inför återuppbyggnad av civilt försvar i samverkan med medlems-
kommunerna 
I dialog med våra medlemskommuner har förberedelser påbörjats inför en återuppbyggnad av det civila försvaret. Vad 
som ska vara SSBF:s ansvar, utöver RUHB, när det gäller det civila försvaret måste överenskommas med respektive med-
lemskommun. Därefter kan en mer detaljerad planeringsverksamhet genomföras. En dialog kring arbetet med befolk-
ningsskydd har inletts under hösten. Dialogen syftar till att tydliggöra gränssnittet för vad som är SSBF:s respektive 
kommunernas planeringsansvar gällande befolkningsskydd. Forum för dialog mellan SSBF och medlemskommunerna 
finns etablerat i Risksam, där arbetet med civilt försvar kommer vara en återkommande punkt på agendan. Risksam är 
ett nätverk bestående av säkerhetscheferna i våra medlemskommuner.

Arbetet med att utveckla de delar av befolkningsskyddet som SSBF ansvarar för kommer att fortsätta under 2019. 

SSBF ska utveckla sin förmåga att verka vid terrorhändelser

Implementera det taktiska konceptet för operativ samverkan vid terror, OPSAM-T,  
i verksamheten
Under hösten har ytterligare en kompletterande utbildningssatsning avseende särskild terrorhändelse vid operativ 
samverkan (OPSAM-T) genomförts. Syftet har varit att fånga upp de medarbetare som under fjolåret inte haft möjlighet 
att genomföra utbildningen med tillhörande övningar. Utbildningen med tillhörande övningar har genomförts också i 
samverkan med Brandkåren Attunda och Räddningstjänsten Norrtälje. 

Förbundet har tillsammans med Polisen och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) gjort en uppföljning på alla genom-
förda aktiviteter och sammanställt slutsatser för operativ samverkan vid terror.
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Storstockholms brandförsvar är en attraktiv arbetsgivare med 
rätt kompetens och god arbetsmiljö som har engagerade med-
arbetare

I verksamhetsplan och budget 2018 finns sex uppdrag som syftar till att det centrala målet, att SSBF är en attraktiv 
arbetsgivare med rätt kompetens och god arbetsmiljö som har engagerade medarbetare, uppnås. 

SSBF ska vara en attraktiv arbetsgivare där allas kompetens tas till vara och utvecklas kontinuerligt. Vi ska stärka arbets-
givarvarumärket genom ett aktivt stöd till chefer och medarbetare att utveckla attraktiva arbetsplatser. Vi ska även 
synas och verka i sammanhang, t.ex. vid mässor och andra aktiviteter, som bidrar till att öka attraktiviteten och säker-
ställa personalförsörjningen. SSBF ska vara en organisation med en öppen och inkluderande arbetsmiljö som är till-
gänglig för alla och där diskriminering och trakasserier inte förekommer. 

Under 2018 fick Storstockholms brandförsvar Nyckeltalsinstitutets pris: Sveriges bästa Hälsoindex 2017

Vid löneöversynen 2018 bestämdes tillsammans med samtliga avtalsbärande parter att löneöversynsprocessen skulle 
tydliggöras. Som ett resultat av detta har ett partsgemensamt arbete pågått under året. Riktlinjer och checklistor för 
medarbetarsamtal och prestationssamtal har varit i fokus. Det partsgemensamma arbetet har medfört att parterna 
getts förutsättningar att fokusera på det Huvudöverenskommelsen (HÖK) avser ska ske vid löneöversynen.

Arbetet med att förbättra arbetsmiljön på stationerna fortgår. Vällingby har frigjort ytor inne i vagnhallen och placerat 
material i en container som en temporär lösning innan vi har kommit fram till en permanent lösning för bättre arbets-
miljö. Man har också köpt in luftrenare för att snabbt rena luften i larmställsrummet och tvättstuga vid de tillfällen som 
personalen kommer i kontakt med kontaminerad utrustning efter insats.

Vällingby har under hösten drivit projektet insatskoncept för takbränder. Projektet fortgår och beräknas vara avslutat 
i början av 2019. 

Räddningsavdelningen har genom en effektivare personalplanering minskat övertiden.

I april uppmärksammades att arbetsgivaren inte följt det lokala kollektivavtalet (AB) samt arbetstidslagen (ATL) avse-
ende arbetstid. Den omedelbara åtgärden blev att vi införde ett bytesstopp för vår operativa personal. 

Under våren har ett arbete med fackliga parter avseende arbetstidsplanering pågått. Syftet med det gemensamma arbe-
tet har varit att nå fram till gemensam lösning när det gäller arbetstidsplaneringen för operativ personal. Ett nytt lokalt 
kollektivavtal (LOK) tecknades i november månad där alla parter gemensamt är överens. Avtalet innebär vissa avsteg i 
syfte att underlätta verksamhetsplaneringen både för den enskilde och för arbetsgivaren.

Under året har riktlinjer upprättats samt ett lokalt kollektivavtal tecknats gällande semesterväxling, vilket innebär att 
SSBF:s medarbetare har möjlighet att växla in semesterdagstillägget mot extra lediga dagar.

Attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens och utveckla befintliga medarbe-
tare i linje med förbundets mål och uppdrag
Kompetensförsörjning är en strategiskt viktig fråga för organisationen.

SSBF:s rekryteringsgrupp arbetar med rekrytering till en merpart av organisationens operativa befattningar. Gruppen 
består idag av elva medarbetare.

Under hösten 2018 har utbildning inom området personligheter och personbedömningar genomförts för rekryterings-
gruppen av leg. psykolog i ämnet. Syftet med utbildningen har varit att ge rekryteringsgruppen en ökad förståelse för 
såväl andras som sin egen personlighet och därmed öka medvetenheten om egna beslutsprocesser i möten med kandi-
dater. Ett övergripande syfte är som alltid att ytterligare säkra den kompetensbaserade rekryteringen i organisationen. 

Under året har rekryteringsgruppen arbetat med rekrytering till brandförmän, brandmästare, yttre befäl, ledningso-
peratörer och sommarvikarierande brandmän. Ett planeringsarbete har startats avseende nya rekryteringar till brand-
mästare och yttre befäl. 
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Övriga rekryteringar som genomförts under året är räddningschef, enhetschefer till räddningsavdelningen, enhetschef 
till SSRC, operativa chefer, vakthavande brandingenjörer, analytiker, utvecklingsledare, systemförvaltare IT, brandin-
genjörer samt rekrytering av deltidsbrandmän till våra deltidsstationer. Rekrytering av enhetschef till avdelningen risk 
är påbörjad och beräknas vara klar i början av 2019.

Under året har ett flertal nya enhetschefer börjat sin anställning hos SSBF, de har tidigare varit anställda hos bl.a. 
Polismyndigheten, SOS Alarm och internt inom SSBF. Deras erfarenheter från andra organisationer har bidragit till 
att driva räddningsavdelningens utveckling framåt. Flertalet av sommarvikarierna har erbjudits tillsvidareanställning 
under hösten. Detta är ett bra och energirikt tillskott till den operativa förmågan. Nya brandmästare och brandförmän 
har utbildats och fått anställning under året, även här tillförs organisationen nytt ledarskap och en vilja att driva utveck-
lingen framåt.

För att på ett övergripande plan kunna följa upp SSBF:s attraktivitet och utveckling tillämpas Attraktiv arbetsgivarin-
dex, AVI. AVI beskriver de faktiska arbetsvillkoren utifrån ett medarbetarperspektiv. Årets index för såväl operativ 
(skiftgående) som icke operativ personal (dagtid) har ökat sedan föregående år. Ökningen beror framför allt på att sjuk-
frånvaron har minskat och att män och kvinnor har lika karriärmöjligheter och likvärdiga löner för likvärdigt arbete. 
(Uppgifterna i AVI 2018 baseras på uppgifter från 2017.)

  

SSBF följer upp likabehandlingsarbetet inom ramen för den årliga uppföljningen med bland annat ett jämställdhets-
index ( JÄMIX). JÄMIX visar hur jämställdheten ser ut i organisationen, inte bara antalet kvinnor och män, utan även 
andra viktiga aspekter på jämställhet. Det är svårt att se positiva förändringar i jämställdhet i hela organisationen då 
en så stor majoritet av de anställda är män. Index för icke operativ personal (dagtid) har ökat från förra årets 134 poäng 
till 153. De positiva förändringarna är mer jämställda yrkesgrupper, lön samt ett mer jämlikt uttag av föräldradagar. För 
den operativa personalen ses ingen skillnad mot föregående mätning. (Uppgifterna i JÄMIX 2018 baseras på uppgifter 
från 2017.)
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JÄMIX. Den högra cirkeln visar resultat för dagtidspersonal och den vänstra cirkeln för skiftgående personal.

AVI. Den högra cirkeln visar resultat för dagtidspersonal och den vänstra cirkeln för skiftgående personal.

184



– 36 –

Jämställdhets- och likabehandlingsutbildning för chefer och arbetsledare
Efter noggrant förarbete med intervjuer och workshoppar har SSBF inför 2018 arbetat fram ett utbildningsmaterial i 
form av en e-utbildning som genomförts i form av strukturerade samtal på samtliga våra enheter. Målsättningen har 
varit att alla ska se, förstå, värdesätta och ta tillvara människors olikheter. Syftet är att SSBF ska vara en arbetsplats som 
präglas av jämställdhet och mångfald. 

Fortlöpande stärka chefer och medarbetares engagemang och förutsättningar för att göra 
det bästa för att uppnå förbundets mål och uppdrag
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt uppföljning av förra årets medarbetarenkät kommer att 
fortsätta under 2019.

Genomförda internutbildningar under året:

 � Nya chefer och arbetsledare har fått utbildning i arbetsmiljö och hälsoförbyggande åtgärder.
 � Utbildning för nya chefer och arbetsledare i grundläggande förbundsövergripande frågor såsom HR, inköp, 

ekonomi och administration.
 � En halv dags utbildning för de fackliga parterna i SSBF:s arbetsvärderingssystem (BAS) har genomförts.

Chefsdagar för hela organisationen har genomförts vid två tillfällen under året då vi diskuterat hur vi på bästa sätt fort-
sätter att utveckla, stärka och skapa struktur för verksamheten. 

Fokusera på hälsoförebyggande insatser samt en god och säker arbetsmiljö för samtliga 
medarbetare
Alla arbetsledare har genomfört en webbutbildning för att utveckla och repetera sina kunskaper inom arbetsmiljö. 
Under året har vi genomfört prestationssamtal för de med individuell lönesättning och medarbetarsamtal för alla 
medarbetare.

För att på ett övergripande plan kunna följa upp SSBF:s hälsoläge tillämpas Hälsoindex som utgår från inrapporterad 
sjukfrånvaro.  Årets index för icke operativ personal (dagtid) har ökat från 123 till 146 och för operativ personal (skift-
gående) från 109 till 134. Högsta index bland deltagande organisationer var 146 vilket gjorde att SSBF fick motta priset 
för årets bästa hälsoindex. (Uppgifterna i Hälsoindex 2018 baseras på uppgifter från 2017.)

   

Företagshälsovården har genomfört hälsoundersökningar. Företagshälsovården har också bistått SSBF i utredning av 
mögelskador i en av våra fastigheter. 

Skyddskommittén har hållit åtta möten under året. Ämnen som tagits upp är bland annat hälsoläget hos personalen, 
arbetsskador och tillbud, omorganisationer, nya riktlinjer och policyer och nya arbetsmetoder. 

Förebyggande hälsoarbete
Utryckande personals styrkeinstruktörer (56 personer) har i skadepreventivt syfte fortbildats i funktionella test, ska-
deanalys samt erhållit förslag via instruktionsfilmer på effektiva träningsprogram för axel, rygg och knä. Vi har även 
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Hälsoindex. Den högra cirkeln visar resultat för dagtidspersonal och den vänstra cirkeln för skiftgående personal.
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genomfört en grundutbildning av testledare (sex personer) för det årliga fysiska testen (rullband, styrka) som utryck-
ande årligen ska genomföra.

 � Fyrtio av våra medarbetare har deltagit i ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet gällande tidig knäar-
tros. Syftet med studien var att studera om specifika träningsprogram kan minska behovet av knäoperationer.

 � Två medarbetare har blivit intervjuade i MSB:s projekt om ergonomi och teknik för att minska arbetsbelast-
ningen inom den operativa räddningstjänsten.

 � SSBF har lämnat remissvar till Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om riktade hälsoundersökningar. I 
remissvaret ingick aktuell uppgift om utrustningsvikter för rökdykare och rökdykarledare vid standardrutinen 
för brand i byggnad.

 � Friskvårdsprogram, den s.k. friskvårdstimmen samt individuella hälsotester och hälsostöd har även erbjudits 
personal som inte arbetar operativt.

Medicinsk rådgivning
I de medicinska ärendena har rådgivning lämnats eller vidare-
kopplats till SSBF:s nätverk av specialistläkare, fysioterapeuter, 
naprapater eller kiropraktorer.

De mest frekventa skadeärendena har berört rygg och knän. 
Jämfört med 2017 har antalet ärenden under 2018 totalt ökat 
med 25 procent. Av ökningen står ryggåkommor för 35 procent 
och knäbesvär för 7 procent. Bakomliggande orsaker till skad-
orna kan härledas till insats/övning, bollspel, överbelastning/
långvariga besvär samt fritidsaktiviteter.

Sjukfrånvaro under 2018
Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka och sjuktalet är nu nere på 4,2 
procent jämfört med 4,8 procent för 2017. 

Antalet långtidssjukskrivna har varit lägre än tidigare år 
och vi fortsätter att aktivt följa upp långtidssjukskrivna med 
rehabiliteringsåtgärder. 

Anmälda arbetsskador under året
Under perioden har tjugotre (23) arbetsskador rapporterats vilket är sex fler än förra året. Sex av skadorna ledde till 
sjukfrånvaro.  Den vanligaste olycksformen under året har varit slag av föremål eller person, framför allt under insats. 
Ett fall av värmekollaps och tre fall av luftstopp då individen slet av skyddsmasken och inandades brandrök har 
förekommit.

Fallolycka Belastningsskada Slag av föremål Exp. för rök/värme Färdolycka Sjukdom Övrig olycka Totalt

3 (1) 1 (0) 9 (4) 4 (0) 1 (0) 3 (1) 2 (0) 23 (6)
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Se över vår följsamhet mot avtals- och villkorsfrågor i såväl anställningsförhållandet som 
övriga typer av avtal
Det partsgemensamma arbetet som påbörjades 2017 med syfte att tydliggöra och utveckla SSBF:s löneprocess har fort-
satt under 2018 med fyra gemensamma möten. Riktlinjer och checklistor för medarbetarsamtal och prestationssamtal 
har varit i fokus. Arbetet kommer att fortsätta under 2019. 

En lönekartläggning med analys och handlingsplan har genomförts under året. Analysen av lönekartläggningen visar 
inga osakliga skäl till löneskillnader när det gäller likvärdiga arbeten. Lönekartläggningen kommer fortsättningsvis 
genomföras årligen.

Genomförda informationer och förhandlingar enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), samt 
överläggningar

MBL 19 §  Regelbunden information till arbetstagarorganisationerna

MBL 11 §  Förhandling vid viktigare förändring av verksamhet eller viktigare förändring av arbetsförhållanden

MBL 38 §   Förhandling av tilldelningsbeslut vid upphandling

MBL 10 §:  Intresseförhandling, t.ex. om lokalt kollektivavtal, men kan också vara tvisteförhandling, t.ex. för  
  brott mot kollektivavtal, eller MBL.

MBL 64 §:  Skadeståndskrav kopplat till tvisteförhandling enligt MBL 10 §.

Överläggning: Forum där parterna noga diskuterar igenom lösningen av ett komplicerat problem. 

Följsamhet med lag och avtal
I syfte att underlätta tidsplaneringen för verksamhetens bästa och den enskilde medarbetaren förhandlades ett till-
fälligt lokalt kollektivavtal fram för sommaren 2018 gällande avsteg från arbetstidslagen (ATL) och allmänna bestäm-
melser (AB) med de kollektivavtalsbärande parterna. Detta avtal löpte ut i slutet av oktober. Under hösten återupp-
togs förhandlingar om ett lokalt kollektivavtal som ska gälla tills vidare. De kollektivavtalsbärande parterna enades 
om att ett sådant ska gälla från och med 1 november 2018. Avtalet kommer att underlätta följsamhet med såväl kollek-
tivavtalet som följsamhet med Arbetstidslagen (ATL). Avtalet får också positiva följdverkningar på följsamheten mot 
Arbetsmiljölagen (AML).

Lokala kollektivavtal för utbyte av rast mot måltidsuppehåll för timanställda brandmän samt för kombinationstjäns-
terna för våra ledningsbefälnivåer L2,L3 och L4 har också förhandlats under året.

Ny rutin med syfte att tydliggöra riktlinjerna för medarbetare som ansöker om och är föräldralediga har upprättats.

Löneöversyn 2018 är genomförd och utfallet för SSBF blev 2,0 procent.

Antalet tillsvidareanställda medarbetare anställda i förbundet per den 31 december 2018 var 751 varav anställda med 
så kallat RIB-avtal var 37.

Utveckla SSBF:s arbetsgivarvarumärke
Arbetet med att utveckla SSBF:s varumärke som arbetsgivare, som påbörjades under 2017, har fortsatt under 2018 års 
första månader. Ett arbetsgivarlöfte har tagits fram, och en plan för att utveckla såväl relaterade processer i organisa-
tionen som kommunikationen som stödjer detta. Ett kreativt koncept för arbetsgivarvarumärkeskommunikationen har 
initierats vilket kommer implementeras under nästa år. 

Initiera dialog och samverkan med MSB i syfte att säkra kompetensförsörjningen 
SSBF arbetar aktivt för att attrahera medarbetare med rätt kompetens för såväl dagens som morgondagens utmaningar. 
SSBF tog under sommaren ett initiativ till ökad mångfald i SMO-utbildningen. Inriktning är att SSBF under 2019 i sam-
verkan med MSB ska finna former för en riktad rekrytering från underrepresenterade målgrupper. 

MBL 19 § MBL 11 § MBL 38 § MBL 10 § MBL 10, 64 §§ Överläggning

21 24 4 6 8 8

187



– 39 –

188



– 40 –

Storstockholms brandförsvar minskar negativ miljöpåverkan 
och bidrar till en mer hållbar utveckling

SSBFs ambition är att minska den negativa miljöpåverkan som verksamheten har samt att bidra till och ta ansvar för 
en mer hållbar värld. Att rädda liv, miljö och egendom med minsta möjliga miljöpåverkan är något SSBF vill verka för.

Under 2018 har SSBF arbetat med att hitta vilket fokus inom hållbarhet som är det viktigaste för oss. En viktig del i detta 
har varit den mycket värdefulla väsentlighetsanalys som både interna och externa intressenter deltog i.

En ny miljöpolicy antogs av ledningen under året.

SSBF har också fortsatt att minska sitt bidrag till klimatför-
ändringarna och under 2018 har koldioxidneutral el köpts 
och det visar tydligt på en sänkning av CO2-talet. Resultatet 
för 2018 redovisas i första tertialrapporten 2019.

Storstockholms brandförsvars koldioxidutsläpp, ton CO2

Förorenad mark
Förorenad mark är fortsatt ett prioriterat område. På vissa platser i Storstockholm har SSBF ansvaret för att ha för-
orenat mark med PFOS- och PFAS-ämnen. En miljöskuld från den tid då man inte hade kännedom om dessa ämnens 
farlighet. Föroreningen kommer från att man har övat brandsläckning med skum som släckmetod vid vissa platser.  

Aktuella platser där vi åtgärdar PFOS eller PFAS:

 � Ågesta övningsanläggning. 
 � Vallentuna (utanför brandstationen).
 �  Åkersberga gamla brandstation (utanför tomtgräns).

Miljöutbildningsinsats för hela SSBF 
Kunskap om hur jordens ekologiska system fungerar och hur människan påverkar och utarmar naturens resurser är 
viktigt liksom att förstå vad vi kan göra för att jobba för en hållbarare värld. 

Att alla medarbetare ska ha en grundläggande miljöutbildning är något som standarden Svensk miljöbas kräver för att 
SSBF ska vara miljödiplomerade. En webbaserad miljöutbildning handlades upp under 2018.  Under 2019 kommer alla 
anställda att få göra utbildningen efter att en tilläggsmodul har lagts till om SSBF:s eget miljöarbete.  

Vidareutbilda verksamhetens miljöombud. 
Miljöombuden har till uppgift att hjälpa enhetscheferna som bär det yttersta ansvaret för miljöarbetet ute på stationerna. 

Omvärldsbevaka och prova innovationer som syftar till minskad negativ miljöpåverkan
Ett nytt nätverk har startats under 2018 för de som arbetar med miljöfrågor inom räddningstjänsten. I nätverket finns 
förutom SSBF, räddningstjänsterna Södertörn, Storgöteborg och Skåne samt MSB representerade. Nätverkets ambition 
är att genom erfarenhetsutbyte diskutera och främja nya och befintliga arbetsmetoder, kemikalieproblematik, överföra 
kunskap och erfarenheter samt sprida miljörelaterad information. Tanken är också att hjälpas åt att omvärldsbevaka ny 
teknik och lagstiftning. Under hösten har nätverket utökats med ytterligare medlemmar.

På försök har Täby brandstation provat s.k. ”Guppyfriend-tvättpåsar”. Påsarna samlar ihop mikroplaster som annars 
släpps ut i miljön eftersom reningsverken inte kan omhänderta dessa. Microplaster har negativ påverkan på miljön och 
särskilt för fiskar och fåglar som via sin föda får i sig detta. Mikroplaster finns i våra kläder som innehåller syntetma-
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terial. Vi behöver gå vidare och se hur mycket mikroplaster som finns i tvättvattnet men också titta om det finns andra 
lösningar.

SSBF deltog i en av världens största miljöräddningsövningar, 
Balex Delta 2018, utanför Blekinge- och Skånekusten i slutet 
av augusti. Syftet med övningen, som genomförs en gång om 
året och samlar Östersjöländerna, är att stärka den gemen-
samma förmågan att hantera stort oljespill i den maritima 
miljön. Ett av de inledande momenten i övningen var att 
hantera ett kemikalieutsläpp ombord på ett fartyg lastat 
med containrar. 

I verksamhetsplanen för 2018 finns tre uppdrag som syftar till att bidra till att det centrala målet att SSBF minskar 
negativ miljöpåverkan och bidrar till en mer hållbar utveckling. Nedan följer en kort redogörelse för pågående arbeten 
kring dessa

Stärka förmågan att ta miljöhänsyn i verksamheten
Vi har under året arbetat med effektivare släckinsatser. Arbetet syftar till att minimera miljöpåverkan och öka förståel-
sen för att kunna välja något av de olika släckalternativen vi har tillgängligt ur effektivitet och miljösynpunkt.

Vi har fått vårt miljödiplom och är fortsatt miljöcertifierade. Under den externa revisionen blev också tre av våra brand-
stationer miljöreviderade (Brännkyrka, Farsta och Katarina). Intern revision har genomförts på samtliga brandstationer.

Definiera hållbar utveckling för SSBF:s del
SSBF vill driva sin verksamhet hållbart och vara med att bidra till en mer hållbar utveckling. Som ett första steg defi-
nierades vad hållbarhet är för SSBF. Med hjälp av att sätta fingret på vilka områden som för SSBF är de viktigaste för en 
hållbar värld inom miljö, medarbetare, ekonomi och samhälle, kan SSBF nu arbeta vidare med att styra inom dessa för 
att vara med och bidra till en hållbar utveckling. 

Med hjälp av en väsentlighetsanalys där såväl interna som externa intressentgrupper varit delaktiga, har ledningsgrup-
pen arbetat fram och beslutat om SSBF:s väsentliga områden inom hållbarhet. Den externa intressentgruppen utgjordes 
av intressenter från 17 olika verksamheter inom kommuner, myndigheter och organisationer, som påverkas av eller 
har påverkan på SSBF. Med dessa hölls intervjuer och diskussioner om SSBF:s hållbarhetsfokus utöver vårt lagstadgade 
kärnuppdrag. Därefter involverades ledningen i analysarbetet och resultatet (se bild nedan) påvisar vilka områden SSBF 
bör fokusera på för att bäst bidra till ett hållbart samhälle utöver sitt kärnuppdrag.

SSBF arbetar redan med dessa områden med ambitionen att fortsätta arbeta mer fokuserat och tydligt mot det nya 
hållbarhetsfokuset.

Rädda människors liv och hälsa, egendom och miljö

Miljö Medarbetare Ekonomi/samhälle

Säkerställa naturvärden och förebygga 

förorening

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet/

trygghet

Samhällsdialog, samverkan och 

utbildningsinsatser

Beredskap inför och förmåga att agera 

vid kris och svåra samhällsstörningar till 

följd av klimatförändringar

Mångfald och likabehandling Inköp och leverantörskrav

Trygga medborgare/kommuner och näringsliv

Fartyget Norden deltar i den internationella 
miljöräddningsövningen Balex Delta.
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Utveckla vårt systematiska miljöarbete.
Framtagande av ny miljöpolicy för beslut av ledningen
Som en följd av den miljöutredning som utfördes under 2017 uppkom nya miljöaspekter vilket gjorde att en ny miljöpo-
licy tagits fram. I den nya miljöpolicyn lyfts den positiva påverkan på miljön som det förebyggande arbetet inom SSBF 
har på brandskyddsområdet med utbildningsinsatser, tillsyner och rådgivning. Den mest betydande negativa miljöpå-
verkan finns inom koldioxidutsläpp från transporter och köpt energi samt vid inköp av varor och tjänster. Miljöpolicyn 
antogs av ledningen i början av 2018.

Miljöhandbok som verktyg för bättre systematisk styrning
För att miljöledningssystemet ska fungera behövs dokumentation som förklarar och beskriver vad som förväntas av 
oss och hur vi gör vissa saker. Ett bra sätt att samla ihop t.ex. styrdokument, verksamhetsbeskrivningar, kemikalieför-
teckning och listan med lagar vi har att efterleva finns på intranätet och i en miljöhandbok. I miljöhandboken kan alla 
anställda gå in och läsa miljöpolicyn, hur vi hanterar avfall och kemikalier men också vem som står på tur att få besök 
av miljörevisor under året.

I miljöhandboken finns en beskrivning av miljöledningssystemet, vad som omfattas och vilka våra betydande miljö-
aspekter är. 

Säkerställa bättre avfallsstatistik för att bättre kontrollera, minska mängden osorterat avfall och utveckla en 
bra mätmetod
De entreprenörer som tagit hand om SSBF:s avfall i alla områden har varit olika men har nu köpts upp av två större 
avfallsbolag. Detta medför att det blir enklare att samla och analysera statistik av de avfall som SSBF genererar.

Från början av 2019 finns möjligheten till årsstatistik och först då kan vi se vilka åtgärder som kan vara aktuella.

Säkerställa kraven i Svensk Miljöbas
Att vara miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas är ett kvitto på att organisationens miljöledningssystem är verksamt 
och gör miljöförbättringar. Det innebär också att SSBF:s miljöarbete är tredjepartskontrollerat, någon utifrån har stämt 
av mot en miljöstandard och sett att organisationen lever upp till kraven.

Sedan 2014 har SSBF varit innehavare av Miljöbas miljödiplom och 2018 blev verksamheten godkänd igen. 2018 gjordes 
miljörevisionen av en extern revisor då standarden Svensk Miljöbas kräver ny diplomering var fjärde år. I revisonen 
fick SSBF avvikelse på bland annat avsaknaden av säkerhetsdatablad och att lagförteckningen saknade avfallsförord-
ningen. Alla avvikelser kommer att vara åtgärdade till 2019 års miljörevision. SSBF fick förnyat diplom giltigt till och 
med utgången av mars 2019.

Resultat från miljörevisioner utförda under 2018
Under 2018 genomfördes extern revison under våren där SSBF erhöll sitt Miljödiplom. 

Intern miljörevision utfördes under november/december genom en enkät. Några få enheter har en eller fler avvikelser 
som handlade om hantering av kemikalier. Avvikelserna följs efter inrapportering upp av åtgärder. Stickprov på åtgär-
dade avvikelser genomförs vid nästa revision eller vid annat lämpligt tillfälle.

Relevanta händelser 2014-2018:
2014

Miljödiplom enligt Miljöbas 
Utbildningsinsats om policy, regler och rutiner för inköp 
Frågan om omhändertagande om utlagt absorptionsmedel kommer upp.

2015

Miljösamordnaren slutar sin anställning.  
Mätning av medarbetare som gjort miljökörkortet börjar följas upp. 
Krav på att leverantör på bilvårdskemikalier ska redovisa miljöanpassade produkter. 
Energiuppföljning påbörjas. 
Energibesparingsåtgärder planeras. 
Effektivisering av distributionsrundan, från 2 bilar 5 dagar/vecka till 2-3 dagar/vecka. 
Avtalad entreprenad återvinner och återanvänder IT-utrustning. 
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Avtal med trafikverkets vägassistansbilar att de samlar in absorptionsmedel på utvalda vägar. 
Nya riktlinjer för användning av skum som metodval

2016

Rollen som miljösamordnare blir vakant men upprätthålls på deltid. 
Intern revision görs på alla brandstationer. 
Miljöstegen utbildar miljöombud. 
Omvärldsbevakning på tunga fordon och kravställning på Euro 6 som vid tillfället är bästa eurostandard. 
Stor utredning om PFOS i vatten vid övningsområdet i Vidja. Föreläggande från åtgärder och boende i området 
informerades

2017

Tjänsten som miljöstrateg tillsätts under april.  
Miljöutredning utfördes  
Nya miljöaspekter  
Bastal för CO2 beräkning 
Avtal på el från förnybar källa 
Representanter på olika konferenser och seminarier 
Miljörevision och besök på alla brandstationer  
Test av produkter som miljöbättre alternativ 
Miljömärkt avfettningsmedel 
Miljömärkt lagstiftning 
Absorbtionsmedel

2018

SSBF påbörjar sanering av PFAS utanför Åkersberga gamla brandstation 
Ny miljöpolicy 
Ny miljöhandbok på intranätet 
Nätverket för miljöfunktioner inom räddningstjänst startas upp 
Miljöinformation har genomförts på avdelningsmöten 
Överblivet material skänkt till Chile 
Utbildningen effektivare insatser som bl.a. syftar till att minska spillvattnet vid insats.  
Deltagande i internationell övning till sjöss, hantera kemikalieutsläpp i maritim miljö 
Test av produkt som miljöbättre alternativ - Guppyfriend

192



– 44 –

Storstockholms brandförsvar är tillgängligt för de enskilda 
och en efterfrågad aktör i samhället

Under 2016 påbörjades ett omfattande arbete med målet att vara en e-myndighet 2019. SSBF planerar att utveckla 
organisationens ärende-, dokument- och arkivhantering till en effektivare elektronisk informationshantering. Internt i 
organisationen kommer förändringsarbetet att innebära bland annat en digitalisering av ärendeprocesser och en digi-
tal arkivhantering. Vårt mål är att bli en e-myndighet som kännetecknas av öppenhet, effektivitet och rättssäkerhet. 

I verksamhetsplanen för 2018 finns tre uppdrag som syftar till att bidra till att det centrala målet att SSBF är tillgängligt 
för de enskilda och en efterfrågad aktör i samhället. Nedan följer en kort redogörelse för pågående arbete kring dessa. 

Det är centralt för verksamheten att vi upplevs som enkelt kontaktbara och tillgängliga. Enskilda och andra myndighe-
ter behöver veta vart de ska vända sig samt ha förtroende för SSBF:s kompetens och de svar de får. Alla ska bemötas med 
professionalitet och respekt på ett jämlikt sätt. 

Vi får många spontana besök på våra brandstationer, både allmänhet och människor som har någon koppling till rädd-
ningstjänst. Tidigare år har vi anordnat öppet hus en gång om året, då alla är välkomna till våra brandstationer. Från 
och med september 2018 planerar vi i stället för att genomföra öppet hus vid två tillfällen per år för att på så sätt öka 
tillgängligheten. Sju stationer har haft öppet hus på hösten och resterande stationer ska ha öppet hus under våren 2019. 
Under övriga tider på året sker kontinuerliga besök från förskolor och skolklasser efter att dessa hört av sig och bokat 
tid.

Vi är även efterfrågade av såväl kommuner som stadsdelar för att medverka vid samverkansmöten, boendedialoger och 
i olika krisstödsgrupper såsom POSOM.

Säkerställa den digitala verksamhetsutvecklingen 
Den digitala agendan
SSBF ska öka digitaliseringen och IT-stödet till verksamheten utifrån den nu fastställda digitala agendan. SSBF har där-
för tagit ett strategiskt beslut att ett första steg är att öka IT-kompetensen och då framför allt inom IT-säkerhetsområdet. 
Cyberhotet ökar och för att säkerställa åtkomst till våra verksamhetssystem och verksamhetsdata i en högre grad avse-
ende både fasta arbetsplatser såväl som våra rörliga arbetsplatser ute i samhället, anställde enheten under tidig höst en 
person med erfarenhet av försvarsmaktens IT-säkerhet.

Den digitala verksamhetsutvecklingen har gått in i en intensiv fas med 29 små och stora projekt som kommer att dri-
vas och som kräver bra planering och ledning. En resursplan har tagits fram som beskriver samtliga aktiviteter och 
de resurser som måste allokeras internt i verksamheten, resurser som IT måste tillhandahålla och eventuella externa 
resurser i form av konsulter som måste engageras under de två närmaste åren. 

De nya dataskyddsreglerna 
Den nya dataskyddsförordningen började gälla i maj 2018. Internutbildning har genomförts för ledningsgrupp, enhets-
chefer, brandingenjörer och brandinspektörer samt för IT-enheten. Arbetet med att följa och implementera den nya 
lagstiftningen pågår i de flesta delar av verksamheten. Förbundet har kontrakterat en extern jurist att fullgöra uppdra-
get som dataskyddsombud tills organisationen själv kan ta över detta ansvar.

Processkartläggning
Kartläggningen av SSBF:s huvudsakliga processer är klar. Detta har gett oss som organisation bättre möjlighet att han-
tera dokument genom att koppla och strukturera varje dokument till respektive process. Kravet på gallring för oss som 
myndighet kommer också att bli lättare att uppfylla.

Insatsplaneringsprojektet
Insatsplaneringsprojektet är nu stängt och IT-stödet Helios insats implementeras i hela organisationen. Varje brandsta-
tion kommer att förses med en skärm i anslutning till larmhallen och så småningom kommer brandbilarna att utrustas 
med ”ruggade” datorer i syfte att stödja insatserna med insatsinformation som underlag till bra och genomtänkta beslut 
på våra skadeplatser. En ”ruggad” dator är en dator med mycket tåliga komponenter vilket ger motståndskraft mot 
exempelvis stötar, fall, vatten och vibrationer.
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Upphandling av IT-drift
Under året genomfördes en säkerhetsgenomlysning av SSBF:s IT-miljö där det kunde konstateras att leveransen av 
nödvändigt IT-säkerhetsarbete i allra högsta grad var undermåligt. SSBF vidtog genast åtgärder och ett avtal med en 
IT-säkerhetsleverantör tecknades.

För att bättre möta kraven på IT-säkerhet och drift av SSBF:s IT-miljö kommer vi att ha två leverantörer som samverkar. 
Arbetet med upphandling av nya IT-driftleverantörer har påbörjats och kommer att fortsätta under 2019. 

Utveckla systemet av kanaler, aktörer och budskap i syfte att säkerställa  
effektiv kommunikation 
Arbete med att utveckla relationerna mellan aktörer, kanaler och budskap så att de samverkar effektivt sker kontinuer-
ligt. SSBF:s webbplats vidareutvecklas löpande med stöd av SSBF:s upphandlade webbpartner. Utvärdering har gjorts av 
digitalskyltarna för internkommunikation (intern-tv) och vidareutveckling av innehållet har genomförts. Arbete med 
att GDPR-säkra SSBF:s kommunikationsverksamhet har också skett under våren. 

Ett stort projekt har under 2018 påbörjats i syfte att utveckla ett nytt intranät. Att bygga ett nytt intranät är varken ett 
kommunikationsprojekt eller ett IT-projekt. Det är snarare ett verksamhetsutvecklingsprojekt, som i förlängningen 
kommer att påverka hur vi arbetar inom SSBF och där intranätet kommer vara ett nav för i stort sett alla processer inom 
organisationen. Därför är hela SSBF är representerade i arbetet och delaktiga i utvecklingen av det kommande intranä-
tet. Det nya intranätet beräknas kunna tas i bruk under halvåret av 2019.

Stärka chefer och medarbetares kommunikativa förmåga så att dialogen vid såväl interna 
som externa relationer bygger på respekt, fakta och professionalitet
Att utveckla en organisations kommunikativa förmåga är en kontinuerlig utvecklingsprocess där man strävar efter stän-
diga förbättringar – detta till skillnad från ett projekt som kan och ska ha ett avslut. Verktyg för ledningskommunika-
tion används i viss utsträckning genom hela organisationen. Under året har samtliga avdelningar och enheter inom 
SSBF utsett personer som ska bli redaktörer på det nya intranätet. Dessa deltar nu i arbetet med att utveckla ett nytt 
intranät för SSBF. Redaktörerna kommer på det nya intranätet att få särskilt ansvar som skribenter/publicister, vilket 
kommer att stärka varje avdelning/enhets förmåga att kommunicera sina egna frågor och ta ansvar för de delar av den 
egna verksamheten som sker via intranätet. 

Löpande under året har det också genomförts medieutbildningar och intervjuträning för våra talespersoner som efter-
frågas i media. 
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Storstockholms brandförsvar nyttjar sina resurser effektivt  
och har en god ekonomisk hushållning

I verksamhetsplanen för 2018 finns sju uppdrag som syftar till att bidra till att det centrala målet att SSBF nyttjar sina 
resurser effektivt och har en god ekonomisk hushållning. Nedan följer en kort redogörelse för pågående arbete kring 
dessa. 

Samlokalisera inre och yttre ledning på Johannes samt förbereda en anpassning av huvud-
kontorets lokaler utifrån ett organisatoriskt helhetsperspektiv
Efter att ett principbeslut fattats att påbörja planering och förarbete drabbades projektet av ett tillfälligt stopp främst 
beroende på bristande koordinering med Stockholms fastighetsförsörjningsprocess. En omstart har gjorts och projek-
tet löper väl. Ambitionen är att flytten ska genomföras 2021.

Säkerställa att SSBF har ett ändamålsenligt säkerhetsskydd avseende informationssäkerhet, 
tillträdesbegränsning och säkerhetsprövning
Arbetet med att säkerställa att SSBF har ett ändamålsenligt säkerhetsskydd har fortskridit under året. 
Säkerhetsskyddsavtal har tecknats med konsulter och samarbetsparter som i sitt arbete får ta del av hemliga uppgif-
ter och delta i säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetsskyddsanalyser har genomförts för att identifiera vad som är 
skyddsvärt och åtgärder har vidtagits för att säkerställa att hemliga uppgifter inte röjs. Befattningar har placerats i 
säkerhetsklass och personalen har genomgått säkerhetsprövning innan de får ta del av hemliga uppgifter eller delta 
i säkerhetskänslig verksamhet. Det har pågått ett kontinuerligt arbete med att förstärka den fysiska säkerheten och 
informationssäkerheten. Samarbete med externa aktörer har fortsätt för att utbyta erfarenheter och dra nytta av var-
andras arbete kopplat till säkerhetsskydd.

Skapa förutsättningar för samt stödja arbetet med ett systematiskt säkerhetsarbete  
på lokal nivå
Under året har det genomförts risk- och sårbarhetsanalys på åtta brandstationer. Dessa har genererat förslag på 
åtgärder för att förbättra brand- och inbrottsskydd, personalens säkerhet vid yrkesutövning, en grundläggande IT- 
säkerhet samt att förbättra SSBF:s förmåga att som samhällsviktig verksamhet utföra sitt uppdrag i vardag och kris. 
Brandstationernas inbrottsskydd har förstärkts genom installation av inbrottslarm och kameraövervakning anslutet 
till larmcentral. Johannes brandstation har under året fått ett förstärkt områdesskydd och skydd i omslutningssytan 
samt förstärkning av tillträdesskyddet genom slussfunktion i huvudentrén.

Påbörja arbetet med handlingsprogram 2020–2023
Som ett resultat av den statliga utredningen "En effektivare kommunal räddningstjänst" har arbetet med handlingspro-
grammet 2020–2023 tillfälligt pausats. Befintligt handlingsprogram har prolongerats ett år av direktionen. Bakgrunden 
till detta är att utredningen föreslår långtgående förändringar i handlingsprogrammen. Arbetet med handlingspro-
grammet återupptas 2019 utifrån att regering och riksdag då bedöms ha fattat beslut avseende utredningen. 

Ta fram en långsiktig fastighetsförsörjningsplan
Arbetet med att ta fram formen för en fastighetsförsörjningsplan är slutfört och det är numera ett levande dokument 
som uppdateras vartefter. Det innebär ett strukturerat arbete med att identifiera kortsiktiga och långsiktiga kostnader 
avseende såväl drift, förebyggande underhåll, ytskiktsrenovering, verksamhetsanpassningar som helrenoveringar ur 
ett fastighetsvärdebevarande perspektiv. Planen kopplas till budget och utgör underlag för framtida prioriteringar.

Utveckla SSBF:s långsiktiga ekonomi- och verksamhetsplanering 
Förbundet har påbörjat arbetet med att utveckla den interna styrningen genom att göra en genomlysning av olika kost-
nadsbärares påverkan på den långsiktiga ekonomiska planen och verksamhetsmålen. Arbetet har pågått under hela 
verksamhetsåret och kommer att fortsätta under 2019. Underlaget kommer ligga till grund för hur vi kan utveckla vår 
verksamhet också på längre sikt samt kopplas samman med kommande arbete kring ett handlingsprogram 2020–2023. 
Ett arbete med att se över behovet av investeringar i fordon och material pågår.
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Ekonomisk redovisning 2018 
Ägarförhållande och verksamhet
Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund vars medlemskommuner finansierar huvuduppdraget genom 
medlemsavgifter. Förbundet ska enligt förbundsordningen, för medlemskommunernas räkning, fullgöra de uppgifter 
som är obligatoriska för en kommun att utföra enligt följande lagar: 

 � lag om skydd mot olyckor.
 �  lag om brandfarliga och explosiva varor.
 �  lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Förbundet kan dessutom biträda medlemskommunerna i den omfattning som respektive kommun och förbundet slutit 
avtal om och förbundet erhåller full kostnadstäckning.

Budget för 2018 utgår från beslutade medlemsavgifter om 414 kr per invånare och 17 000 kr per kvadratkilometer fast 
mark, totalt 580,3 mnkr. 

Fördelningen mellan medlemskommunerna redovisas i tabellen intill. Invånarantalet har ökat med 20 304 invånare 
jämfört med 2017.

(tkr) 2018 2017

Danderyd 13 968 13 872

Lidingö 19 913 19 685

Solna 32 676 31 860

Stockholm 390  530 385 520

Sundbyberg 19 919 19 240

Täby 29 753 29 295

Vallentuna 19 687 19 520

Vaxholm 5 783 5 683

Värmdö 24 843 24 473

Österåker 23 193 22 711

Summa medlemsavgifter 580 265 571 859

Måluppfyllelse
Förbundet har i likhet med tidigare år arbetat fullt ut i enlighet med framtaget handlingsprogram för åren 2016 till 
2019.  Handlingsprogrammet är i grunden styrande för hur verksamheten planeras och bedrivs och i alla väsentliga 
delar har vi mött uppsatta målnivåer i verksamhetsplanen för 2018. 

Utredningen ”En effektivare kommunal räddningstjänst” föreslår långtgående förändringar i handlingsprogrammen 
för räddningstjänsterna och därför har arbetet med handlingsprogrammet 2020–2023 pausats. Befintligt handlings-
program har istället prolongerats ett år av direktionen. Således kommer arbetet med handlingsprogrammet 2021–2023 
återupptas under 2019 utifrån att regering och riksdag då bedöms ha fattat beslut avseende utredningen. 

I SSBF tolkas god ekonomisk hushållning som att ekonomin ska vara långsiktigt hållbar. Det innebär att ekonomin ska 
vara i balans, resurser användas på ett effektivt sätt för att nå bästa samhällsnytta och att samtliga medarbetare har hög 
ekonomisk medvetenhet. Alla våra verksamheter ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva.

Förbundets finansiella mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning överensstämmer med kommunallagens regler 
om en ekonomi i balans. Förbundsdirektionen har 2014-12-16 beslutat anta riktlinjer för en god ekonomisk hushållning. 
Vidare skapar god ekonomisk hushållning utrymme för verksamhetsutveckling och nödvändiga investeringar. 
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Mål och måluppfyllelse

Mål: SSBF verkar förebyggande mot olyckor och stärker de enskildas förmåga att själva 
förebygga och agera

SSBF verkar förebyggande mot olyckor och 
stärker de enskildas förmåga att själva före-
bygga och agera

Mått Målvärde/indikator Resultat

Utvärdering efter genomförd 
brandskyddsutbildning.

Deltagarnas nöjdhet med 
brandskyddsutbildningen.

3,7 (av 4,0) 3,8

Antal genomförda brandskyddsutbildningar. Antal bland medlemskommu-
ner och övriga kunder.

Enligt efterfrågan 152

Företagarnas nöjdhet med myndighetsutöv-
ningen (Insikt).

NKI (Öppna jämförelser) 82 Uppfylls 1

Tillsyn utifrån  utifrån upprättad tillsynsplan. Antal och andel inventerings-
besök som föranlett åtgärd.

Volym Årsredovisningen

Biträda Polisen och andra myndigheter vid 
utredning av olyckor.

Antal och andel utfärdade sak-
kunnigutlåtanden, vittnesmål.

Enligt efterfrågan 100

Antal genomförda olycksundersökningar Antal Behovsstyrt 18

Svarstid på inkomna remisser från andra myn-
digheter inom SSBF:s uppdragsområde.

Andel som besvarats inom tre 
veckor.

90 % 93 % 2

Samtliga sotningsobjekt brandskyddskontroll-
eras enligt tidsfrist.

Antal genomförda 
brandskyddskontroller. 

100 % 75 % ³

Samtliga sotningsobjekt sotas/rengöras enligt 
tidsfrist.

Antal genomförda sotningar. 100 % 85 % 3

Beslut om tillstånd av brandfarlig och explosiv 
vara ska fattas i normala/okomplicerade ären-
den inom tre veckor efter inkommen ansökan 
med komplett underlag. 

Vid komplexa ärenden ska beslut meddelas 
inom föreskrivna tre månader.

Andel som besvarats inom tre 
veckor. 
 

Andel ärenden som överskridit 
tre månader.

100 %

0 %

69 % ³

10 % 4

1 2017: Solna 84, Stockholm 85, Täby 83, Österåker 75. Snitt i Sverige 79.
2 Avser remisser enligt plan- och bygglagen, alkoholserveringstillstånd och sakkunnigutlåtanden.
3 Entreprenörer rapporterar underlag på fristuppfyllnad utifrån sina respektive register. Viss osäkerhet i underlaget då SSBF 
inte äger uppgifterna. Åtgärdsplan för att ta fram en digital plattformsom ska säkerställa registerinnehåll och tillförlitlig 
uppföljning finns och genomförs 2019.
4 Ansökan om ofullständiga beslutsunderlag innebär kompletteringar vilöket medför att hanteringstiden ökar.

Avsikten med förbundets ekonomistyrning är att uppnå balans mellan en acceptabel ekonomisk situation och ett bra 
verksamhetsresultat, det vill säga vad som faktiskt åstadkommits för pengarna. God ekonomisk hushållning har upp-
nåtts för år 2018 då vi uppfyllt det lagstadgade balanskravet och aktivt arbetat utifrån de fastställda inriktningsmålen 
i handlingsplanen och från de årliga verksamhetsmålen i verksamhetsplanen. Vidare bedöms förbundets ekonomiska 
ställning vara stabil ur likviditets- och soliditetssynpunkt, det vill säga betalningsberedskap på kort sikt och storleken 
på eget kapital.

Årets resultat innebär att intäkterna överstiger kostnaderna med 14,7 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot lagd prog-
nos efter andra tertialen då överskottet beräknades till 10,6 mnkr.

Efter balanskravsjustering för poster av engångskaraktär inklusive realisationsposter om 1,5 mnkr blir det balanserade 
resultatet 13,2 mnkr för 2018. Soliditeten i förbundet är fortsatt tillfredsställande (17,7 procent) och förbättrades något 
jämfört med föregående år (16,8 procent). 
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Kvalitetsmål: SSBF är förberett att snabbt och effektivt ingripa när den enskilda inte själv kan 
hantera en olycka

SSBF planerar och 
genomför sin rädd-
ningsinsats så att hjälpen 
till enskilda påbörjas så 
snabbt som möjligt vid 
varje enskild olycka.

Mått Indikator/
Målvärde i 
VP 2018

Resultat Kommentar

Medianen av responsti-
den ska minska 1.

Minskning (hh:mm:ss) jämfört 
med föregående år.

00:07:58 00:08:00 Medianen av responstid har 
minskat jämfört med tidigare år.

Responstiden vid olyckor 
ska understiga 13 minu-
ter i 90 % av fallen.

Andel olyckor där responstiden 
understiger 13 minuter 

90 % 84 % ² Av de händelser som inträf-
fade inom SSBF:s geografiska 
område var 9 905 stycken 
bedömda som olycka/tillbud 
vid utlarmningen. För 8 349 st 
av dessa var vi framme inom 13 
minuter.

Responstiden vid olyckor 
ska dock inte överstiga 
20 minuter på platser 
med fast vägförbindelse

Andel olyckor där responstiden 
understiger 20 minuter vid fast 
vägförbindelse.

100 % 95 %

Responstiden vid olyckor 
ska dock inte överstiga 
60 minuter på öar utan 
fast vägförbindelse.

Andel olyckor där responstiden 
understiger 60 minuter på öar 
utan fast vägförbindelse

100 % 91 % 4 larm av 43 har överstigit en 
responstid på 60 minuter. Det 
är 2 bränder i skog och mark, 1 
drunkningsolycka där Polisen 
ber om hjälp av dykare och där 
larmet inkom i senare skede. 

1De uppdrag som inkluderas vid uppföljningen av responstiden är brand, naturolycka, trafikolycka, nödställd person, vat-
tenskada, utsläpp av farligt ämne/begränsat läckage av drivmedel/olja, drunkning/ tillbud, fastklämd person, hiss – risk för 
personskada, hjärtstoppslarm, läckage från vattenledning, nödställt djur, självmord/försök, stormskada, annan olycka/tillbud.

2För att uppnå en responstid om 13 minuter vid olyckor krävs schablonmässigt att larmhanteringstiden understiger 2 minu-
ter, anspänningstiden understiger 1,5 miuter och körtiden understiger 9,5 minuter.

Fakta responstider
Vid redovisning av responstid varierar med självklarhet framkörningstiden med aktuell sträcka. Vid beräkning av 
måluppfyllnad är dock larmhanteringstiden en mycket stark parameter.

 � I grundvärdet antas larmhanteringstiden vara max 120 sekunder för prioriterade larm. 
Larmhanteringstiden understiger 2 min i 36 procent av larmen. 

 �  Anspänningstiden understiger 1,5 min i 50 procent av larmen. 
 �  Körtiden understiger 9,5 min i 89 procent av larmen. 
 �  Larmhanteringstiden varierar mycket: 

- 64 procent av händelserna har en larmhanteringstid över 2 minuter  
- 39 procent har en larmhanteringstid över 3 min.

Idag finns ingen möjlighet att filtrera bort händelser som inte är prioriterade. Detta är en utvecklad hanterings-
metod som avsevärt påverkar medianen av larmhanteringstider och som införts efter resultatmålet antogs i nuva-
rande handlingsprogram. 

Vid händelser med en maximal larmhanteringstid upp till 3 minuter så uppnår vi däremot 88 procent av alla 
olyckor inom 13 minuter. Vid en larmhanteringstid med en maximal larmhanteringstid upp till 2 minuter så upp-
når vi vårt mål 90 procent av alla olyckor inom 13 minuter. 

I arbetet med kommande handlingsprogram kommer resultatmålet att ses över.
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Kvalitetsmål: SSBF:s hjälp till de enskilda vid räddningsinsatser har god kapacitet, nog-
grannhet och robusthet 

SSBF:s hjälp till de enskilda vid räddningsin-
satser har god kapacitet, noggrannhet och 
robusthet

Mått Indikator/
Målvärde i VP 
2018

Resultat

Kapacitet: SSBF ska kunna genomföra fler 
samtidiga insatser mot frekvent förekommande 
olyckor.

Antal insatser som inte 
kunnat genomföras pga 
fler samtidiga insatser

0 0

Kapacitet: SSBF ska kunna genomföra en mycket 
omfattande räddningsinsats mot stora olyckor.

100 % 100 %

Noggrannhet: SSBF ska inte, efter avslutad rädd-
ningsinsats, behöva återvända till samma plats 
och olycka för ny räddningsinsats.

Antal fall SSBF behövt 
återvända till samma plats 
och olycka för ny rädd-
ningsinsats ska minska.

0 Våra enheter har 
återvänt 15 gånger 1 
till samma insats av 
totalt 11 547 larm. 
12 ggr gäller detta 
brand i skog och ter-
räng och 3 ggr brand 
i byggnad.

Robusthet: SSBF ska ha god förmåga att 
motstå störningar och upprätthålla sin 
räddningsverksamhet.

Antal fall SSBF inte kunnat 
upprätthålla sin räddnings-
tjänstverksamhet till följd 
av störningar.

0 0

1 En anledning till den kraftiga ökningen i antalet fall där vi behövt återvända, är de svåra förhållanden som rått under som-
marperioden. Den extrema torkan gjorde att branden kröp längre ner i marken och gjorde branden mycket svår att släcka. 
Antalet larm till bränder i skog eller mark ökade även med 21 procent jämfört med samma period föregående år. En särskild 
uppföljning och analys av bränderna i byggnader pågår vilket ska ge en tydligare bild om orsaken.

Mål: SSBF är en attraktiv arbetsgivare med rätt kompetens och god arbetsmiljö som har 
engagerade medarbetare

SSBF är en attraktiv arbets-
givare med rätt kompetens 
och god arbetsmiljö som har 
engagerade medarbetare

Mått Indikator/
Målvärde i VP 
2018

Operativ/icke 
operativ

Resultat 
 

Operativ/icke 
operativ

Kommentarer

SSBF ska vara en attraktiv 
arbetsgivare som attrahe-
rar nya medarbetare och 
utvecklar redan anställda 
medarbetare.

Arbetsgivarindex (AVI) 120/130 124/134

Hållbart medarbetarindex/
Medarbetarenkät

82 - Enkät ej utförd 2018, 
nästa enkät 2019.

Sammansättningen av 
SSBF:s medarbetare 
ska spegla samhällets 
sammansättning utifrån 
kompetensbehovet.

Jämställdhetsindex 
(JÄMIX) hos icke operativ 
personal.

115/130 118/156

Den fysiska och psykiska 
hälsan hos SSBF:s medar-
betare ska öka. Riskerna för 
arbetsskador ska beaktas 
och förebyggas.

Sjukfrånvaro- och 
arbetsskadestatistik

Lägre eller lika 
med 2017

Merparten av ären-
dena inom medicinsk 
rådgivning. härleds till 
fritidsrelaterade skador/
förslitningsskador.

Hälsoindex 109/123 134/146
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Mål: SSBF minskar negativ miljöpåverkan och bidrar till en mer hållbar utveckling

Mått Indikator/Målvärde i 
VP 2018

Resultat Kommentar till avvikelse

Extern revision av minskad miljö-
belastning i enlighet med kraven i 
Svensk Miljöbas

Godkänd enligt 
revision och erhåller 
miljödiplom

Godkänd Avvikelser ska vara åtgärdade per den 

2019-03-31

Mål: SSBF är tillgängligt för de enskilda och en efterfrågad aktör i samhället

Mått Indikator/
Målvärde i VP 
2018

Resultat Kommentar till avvikelse

Antal besökare på webb och soci-
ala medier.

Antal SSBF:s webbplats hade över 
1 miljon sidvisningar och 
418 450 unika besök. 

10 200 Facebookföljare.

1450 följare på nystartat 
Instagram-konto.

Nöjd kundindex, NKI, medborgare 
(SCB).

Bibehålla eller 
öka jämfört med 
föregående 
mätning

7 av SSBF:s medlemskom-
muner har deltagit i SCB:s 
undersökning 2017. 6 ligger 
på samma nivå eller bättre 
jämfört med föregående 
mätning. En kommun, 
Vaxholm, redovisar ett lägre 
resultat.

Endast 3 av SSBF:s 10 kommuner  
(Sundbyberg, Täby, Vaxholm)  har 
valt att delta i SCB:s undersökning 
2018, Resultat av dessa tre är dock 
positivt. Vaxholm har ökat NKI från 
från 61 till 71.

Mål: SSBF nyttjar sina resurser effektivt och har en god ekonomisk hushållning

Mått Indikator/
Målvärde i VP 
2018

Resultat Kommentar till avvikelse

Prognossäkerhet +/-2 % +1 % I förhållande till budget och prognos.

Självfinasieringsgrad om minst 100 % 100 % 107 %
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Balanskravsavstämning

(mnkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Årets resultat enligt resultaträkningen 14,7 10,5 37,6 13,7 36,8

avgår samtliga realisationsvinster -1,5 -1,3 -1,0 -1,4 0
Synnerliga skäl: 

tillägg förändring diskonteringsränta pensioner
0 0 0 0 0

Årets resultat efter balanskravsjustering 13,2 9,2 36,6 12,3 36,8

Årets investeringar uppgår till 29,9 mnkr vilket medför en självfinansieringsgrad på 107 procent vilket uppfyller det 
finansiella målet om självfinansiering (baserat på budgetåret och två tidigare år).

Ekonomiskt resultat
Förbundet visar ett positivt resultat för 2018 på 14,7 mnkr. Resultatet avviker från lagd prognos efter andra tertialen då 
överskottet beräknades till 10,6 mnkr. Prognossäkerheten i förbundet är god även om resultatet avviker något. 

Intäkter
Förbundet har ökade intäkter till följd av statlig ersättning för räddningstjänstverksamhet i samband med den gångna 
sommarens omfattande skogsbränder. Under hösten sammanställdes ett slutligt underlag som beviljades i sin helhet. 
Ersättningsnivån uppgick till drygt 6,5 mnkr (5,5 mnkr avser ersättning för personal och 1,0 mnkr avser kostnadstäck-
ning för materiel och fordon). 

Intäkterna från automatlarm har under året överträffat alla beräkningar och efter delårsredovisningen justerades 
intäkterna upp med 5,5 mnkr mot lagd budget. Detta då vi efter sommaren märkte en markant ökning av antalet fel-
utlösta larm till följd av temperaturvariationer samt värmen och den höga luftfuktigheten. Viss osäkerhet fanns dock i 
prognosen beroende på att vi inte kan styra larmfrekvensen som uppvisar stor variation över året. Totalt ökade intäkter 
för automatlarm med 8,6 mnkr.

Kostnader
Kostnader för personal inklusive pensionsavsättningar är förbundets största kostnadspost och uppgår till drygt 70 pro-
cent. Årets personalkostnader inklusive pensionskostnader är 471,0 mnkr vilket är en ökning med 4,5 mnkr jämfört 
med föregående år. Det beror på att kostnaderna för den förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP) blev väsentligt högre 
än den prognos som KPA lämnade i augusti. Vi har, under årets första hälft, låtit KPA genomföra en förnyad genomgång 
av aktuell aktualiseringsgrad samt en kompletterande beräkning av FÅP. Förbundet kommer under 2019, via en extern 
och  oberoende aktör, låta genomföra en total pensionsgenomlysning för att komma till rätta med variationerna i fram-
tida pensionsprognoser.

Hyreskostnader budgeterades till 36,4 mnkr, och justerades upp i T2 till 37,4 mnkr. De ökade kostnaderna kan förklaras 
med omförhandlat hyresavtal för Vallentuna brandstation samt ytterligare förhyrning av kontorsplatser på Johannes 
brandstation. Uppskattningen byggde också på att vi de senaste åren fått tillbaka en del av den inbetalda självkostnads-
hyran då underhållsåtgärder inte blivit utförda. Årets netto blev knappt 0,7 mnkr lägre än förutvarande år.

Tack vare ökade intäkter har förbundet sett över behovet av kompletterande brandmaterial och skyddsutrustning. Vi 
har bland annat försett våra övningsanläggningar med fler larmställ, till dykverksamheten har vi satsat på dykdräkter 
och vi har monterat en värmekamera på Tyska kyrkan i Gamla stan för att detektera bränder i ett tidigt skede. En kon-
sekvens av investeringen av ny Rakelutrustning (radiokommunikationssystem) har varit att vissa av våra fordon behövt 
anpassas avseende de fast monterade installationerna.

Kostnaden för fordonsunderhåll har ökat och då framför allt underhållet av påbyggnaden av höjdfordonen (1,2 mnkr) 
men även underhåll av båtar blev mera kostsamt än förväntat. 

Vidare har vår digitaliseringsambition medfört ökade kostnader under året i form av ökade konsultkostnader och licen-
ser (1,0 mnkr). Inom kostnadsposten finns också befarade kundförluster upptaget till ett belopp om 0,5 mnkr. 
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Avskrivningarna uppgår till 17,0 mnkr och är i linje med budget. Räntan på pensionsskulden blev något högre än bud-
geterat (0,7 mnkr) till följd av rådande ränteläge. SSBF betalar inlåningsränta på det kapital som finns på bankkontot 
varför merparten av förbundets kapital återfinns på skattekontot.

Resultatöversikt

(mnkr)
Utfall 
2018

Budget 
2018

2017 2016 2015 2014

Verksamhetens intäkter 98,2 82,1 84,4 85,7 85,5 86,9

Jämförelsestörande intäkt 0 0 0 0 0 0

Summa 98,2 82,1 84,4 85,7 85,5 86,9

Verksamhetens kostnader -647,9 -639,0 -632,4 -607,4 -588,9 -592,9

Jämförelsestörande kostnad 0 0 0 0 0 0

Summa -647,9 -639,0 -632,4 -607,4 -588,9 -592,9

Verksamhetens nettokostnad -549,7 -556,9 -548,0 -521,7 -503,4 -506,0

Medlemsavgifter 580,3 580,3 571,9 563,8  525,3 545,9

Finansiella intäkter/kostnader -15,9 -15,2 -13,4 -4,5 -8,2 -3,1

Jämförelsestörande finansiell kostnad 0 0 0 0 0 0

Årets resultat 14,7 8,2 10,5 37,6 13,7 36,8

Investeringar
(mnkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Fordon och materiel 22,3 25,5 26,4 23,2 18,5

Byggnader och anläggningar 1,0 0 0,1 0,6 0,9

IT 6,3 1,1 0,7 0 2,8

Summa investeringar 29,6 26,6 27,2 23,8 22,2

Förbundets investeringar uppgick 2018 till 29,6 mnkr vilket är 0,3 mnkr under vad som budgeterats för året. 

Årets investeringar avseende fordon utgörs i huvudsak av tre kompletta släck- och räddningsfordon samt två chassin, 
en hjullastare och ett lastväxlarfordon för sammantaget 19,8 mnkr. Inom materiel har träningsutrustning införskaffats 
för 0,9 mnkr. IT-investeringar utgörs av en ny generation av Rakelutrustning för 6,0 mnkr samt datorer om 0,2 mnkr. 
Vidare förstärker vi också våra anläggningar avseende installation av larm och kameraövervakning. Hittills har dessa 
investeringar uppgått till 1,5 mnkr. Arbetet kommer slutföras under första kvartalet 2019. Täby brandstation har fått 
nya portar vilket uppgick till 1,0 mnkr. 

Väsentliga personalförhållanden
Antalet anställda i förbundet per den 31 december 2018 var 751 stycken varav 37 deltidsanställda brandmän (RiB). 
Dessutom har vi 155 frivilliga brandmän i räddningsvärn ute på öarna. Inför sommaren 2018 rekryterades 33 brandmän 
som sommarvikarier och av dessa fick nästan alla möjlighet till tillsvidareanställning under 2018.

Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka och sjuktalet är nu nere på 4,2 procent (4,8  procent). Antalet långtidssjukskrivna 
har varit lägre än tidigare år och vi fortsätter att aktivt följa upp långtidssjukrivna med rehabiliteringsåtgärder genom 
ett nära samarbete med företagshälsovården och ett organiserat nätverk av rehabiliteringsinsatser som hjälper till med 
adekvat kvalitetsträning i syfte att återfå de sjukskrivna i tjänst så fort som möjligt. Flertalet sjukskrivna har återkom-
mit i tjänst eller bedöms göra detta i närtid.
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Personal 2018 2017 2016 2015 2014
Antal anställda1 
 män
 kvinnor

751 
704 

47

737
694

43

732 
692 

40

729
692

37

732
700

32
Sjukfrånvaro (%) 
 män
 kvinnor2

 29 år eller yngre
 30 - 49 år
 50 år eller äldre

4,1 
3,4 

11,6

3,52 
3,78 
5,21

4,8 
– 
–

6,7 
3,3 
7,0

5,9
6,7
3,9

4,6
4,9
8,1

6,8
–
–

1,6
3,8

13,9

5,6
–
–

4,8
3,7
9,3

1 Varav 37 stycken tillhör deltidsstyrkan. Därutöver har förbundet även 155 frivilliga brandmän kontrakterade och som tillhör 
räddningsvärnen.
2 Det höga sjuktalet för kvinnor ska inte tolkas som att kvinnor är mer sjuka än män. Då vi har få kvinnor i förbundet så ger 
ett par enstaka långtidssjukskrivningar hos kvinnor högre sjuktal än det skulle ge för männen. Förbundet jobbar aktivt med 
rehabilitering för att få tillbaka långtidssjukskrivna i tjänst.

Resultaträkning (mnkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Nettokostnad 549,7 548,0 521,7 503,4 506,0

Medlemsavgifter 580,3 571,9 563,8 525,3 545,9

Årets resultat 14,7 10,5 37,6 13,7 36,8

Balansräkning (mnkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Likvida medel 661,9 648,1 663,5 653,8 578,8

Investeringsvolym 29,6 26,6 27,1 23,8 22,2

Balansomslutning 929,2 888,7 890,4 871 812,9

Pensionsförpliktelse inkl. löneskatt 486,5 487,4 487,1 494,2 480

Ekonomisk analys (%) 2018 2017 2016 2015 2014

Soliditet 1 17,7 16,8 15,6 11,7 10,8

Kassalikviditet 2 261 278 269 255 256

Självfinansieringsgrad 3 107 102 197 138 281

¹ Eget kapital i förhållande till totalt kapital
² Kortfristiga fordringar + kortfristiga placeringar + kassa och bank/kortfristiga skulder
³ Justerat resultat (minus avskrivningar och jämförelsestörande poster) i förhållande till investeringsvolym
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Resultaträkning
(mnkr) Not 2018-12-31 2017-12-31

Verksamhetens intäkter
automatlarm inklusive abonnemang 52,6 45,5

övrigt 1 45,6 38,9

Summa verksamhetens intäkter 98,2 84,4

Verksamhetens kostnader
personal -412,5 -411,7

pension -58,5 -55,0

lokalhyra -38,0 -35,9

övrigt 2 -121,9 -113,2

avskrivningar 6 -17,0 -16,6

Summa verksamhetens kostnader -647,9 -632,4

Verksamhetens nettokostnader -549,7 -548,0

Medlemsavgifter 3 580,3 571,9
Finansiella intäkter 4 0 0,2

Finansiella kostnader 4 -15,9 -13,6

Resultat före extraordinära poster 14,7 10,5

Periodens resultat 14,7 10,5
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Balansräkning
(mnkr) Not 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar 6

byggnader och mark 39,8 40,2

maskiner och inventarier 161,5 148,6

Summa anläggningstillgångar 201,3 188,8

Omsättningstillgångar

kundfordringar 17,9 13,6

förråd 2,9 2,1

övriga kortfristiga fordringar 7 24,2 15,5

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 21,0 20,6

kortfristiga placeringar 9 503,1 342,0

likvida medel 158,8 306,1

Summa omsättningstillgångar 727,9 699,9

Summa tillgångar 929,2 888,7

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 5

årets resultat 14,7 10,5

övrigt eget kapital 149,7 139,2

Summa eget kapital 164,4 149,7

Avsättningar 10-12
avsättningar för pensioner 486,5 487,4

Summa avsättningar 486,5 487,4

Kortfristiga skulder
leverantörsskulder 56,2 33,9

semesterlöne- och övertidsskuld 48,3 51,1

övriga kortfristiga skulder 13 12,3 11,2

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 161,5 155,4

Summa kortfristiga skulder 278,3 251,6

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 929,2 888,7

Panter och ansvarsförbindelser
(mnkr) Not 2018-12-31 2017-12-31

Panter inga inga
Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller 
avsättningarna

10-12
 

52,0 53,0

Övriga förpliktelser
leasingåtagande
avtal lokalhyror

15
16

 
0 

191,5
0

225,6
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Kassaflödesanalys

(mnkr) 2018 2017

Löpande verksamhet
Årets resultat 14,7 10,5

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster* 16,1 16,9

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 30,8 27,4

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar -13,4 -4,1

Ökning (-) minskning (+) förråd, varulager -0,8 0,3

Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder 26,7 -12,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 43,3 11,1

Investeringsverksamhet
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -29,6 -26,6

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,1 0

Kassaflöden från investeringsverksamheten -29,5 -26,6

Periodens kassaflöde 13,8 -15,5

Likvida medel vid årets början 648,1 663,6

Likvida medel vid periodens slut 661,9 648,1

Förändring likvida medel 13,8 -15,5

*Specifikation av ej likviditetspåverkande poster 16,1 16,9

Justering för avskrivningar 17,0 16,6

Justering för utrangeringar 0 0

Justering för gjorda pensionsavsättningar -0,9 0,3

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning (1997:614). Storstockholms brandför-
svar följer i allt väsentligt rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning. I de fall undantag förekommer 
redovisas de under respektive punkt.

Intäkter och kostnader 
Periodisering av intäkter och kostnader har gjorts enligt god redovisningssed. Intäkter har upptagits till verkligt värde 
av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 

Jämförelsestörande poster 
För att en post ska betraktas som jämförelsestörande ska posten uppgå till ett väsentligt belopp samt vara av ett sådant 
slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet. 

Resultat
Förbundet gör inte avsättningar till resultatutjämningsreserv enligt den av direktionen beslutade riktlinje för god eko-
nomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv, daterad 2014-12-16.

Materiella anläggningstillgångar 
För att en investering ska betraktas som anläggningstillgång krävs ett värde på minst 100 tkr och en varaktighet på 
minst tre år. Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet med tillägg för värdehö-
jande investeringar och med avdrag för planenliga avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. 
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Avskrivningar 
Avskrivningar bestäms med ledning av tillgångarnas anskaff-
ningsvärde och beräknad nyttjandeperiod, vilket i allt väsentligt 
överensstämmer med de i tabellen angivna avskrivningsreg-
lerna. Avskrivningar görs från den tidpunkt investeringen tas i 
bruk. Förbundet tillämpar komponentavskrivning på maskiner 
och inventarier.

Fordringar 
Fordringar har upptagits till det belopp varmed de väntas inflyta. Osäkra fordringar som är förfallna mer än 90 dagar 
har skrivits ned

Pensioner 
Enligt gällande regler ska pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balans-
räkningen. Förbundet redovisar all pension för utryckande personal, s.k. SAP-R, i balansräkningen, som en avsättning. 

Bakgrunden till tillämpad redovisningsprincip är att vid överlåtelsen av personal från Stockholms stad ¹ erhöll förbun-
det ersättning för hela det pensionsåtagande som övertogs. Stockholms stad betalade vid överlåtelsen till förbundet det 
belopp som enligt regelverket (den lagstadgade blandmodellen) redovisades som ansvarsförbindelse hos Stockholms 
stad. Då förbundet erhållit ersättning för det pensionsåtagande som är hänförligt till den personal som övertagits från 
Stockholms stad redovisar förbundet detta som en avsättning. 

Ansvarsförbindelse utöver SAP-R som upparbetats i före detta Södra Roslagens brandförsvarsförbund (SRB) för medlem-
skommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker, administreras av förbundet. Pensionsutbetalningar 
från ansvarsförbindelsen faktureras dessa kommuner. Upplysningar om pensionsförpliktelse lämnas i not i balansräk-
ningen. Inga medel finns formellt avsatta till pensioner, utan dessa återlånas i verksamheten (del av likviditeten).

Poster inom linjen 
Poster inom linjen är ett redovisningsbegrepp som innebär att ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inte ska ingå 
som skuld eller avsättning i balansräkningen utan ska anges direkt i anslutning därtill. 

Möjliga åtaganden där osäkerhet råder om beloppets storlek och/eller infriandedagen, redovisas som ansvarsförbindel-
ser. Under ansvarsförbindelser återfinns pensionsåtaganden som är äldre än 1998.
1 Personal stationerad i Stockholms stad, Solna, Sundbyberg och Lidingö. 

Avskrivningstider År

Fastigheter 25–30 

Fordon 3–20 

Båtar 10–15 

Inventarier, maskiner, utrustning 3–18 

IT-inventarier 3–10 
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Noter

(mnkr) 2018 2017

Not 1 Verksamhetens intäkter
Lokalhyror och arrenden 4,5 4,8

Konsulttjänster 18,3 17,5

Extern utbildning 4,0 4,7

Övriga intäkter 18,8 11,9

Summa 45,6 38,9

Not 2 Verksamhetens kostnader
Reparationer och underhåll1 15,5 12,4

Entreprenad, köp av verksamhet 9,2 5,9

Bränsle, el, vatten 7,3 6,9

Konsulttjänster 7,8 11,4

Övriga kostnader 82,1 76,6

Summa 121,9 113,2

Not 3 Medlemsavgifter
Danderyd 14,0 13,9

Lidingö 19,9 19,7

Solna 32,7 31,9

Stockholm 390,5 385,5

Sundbyberg 19,9 19,2

Täby 29,8 29,3

Vallentuna 19,7 19,5

Vaxholm 5,8 5,7

Värmdö 24,8 24,5

Österåker 23,2 22,7

Summa medlemsavgifter 580,3 571,9

Not 4 Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter

Ränteintäkter Nordea 0 0,2

Summa 0 0,2

Finansiella kostnader

Ränta, KPA 15,0 12,7

Övriga kostnader 0,9 0,9

Summa 15,9 13,6

Not 5 Eget kapital
Eget kapital2 164,4 149,7

Årets resultat 14,7 10,5

Övrigt eget kapital 149,7 139,2

1 Avser fordon, maskiner, utrustning och inventarier, fastigheter m.m.
2 Ingen avsättning till resultatutjämningsreserv har gjorts enligt direktionens beslut.
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(mnkr) 2018 2017

Not 6 Anläggningstillgångar

Byggnader/anläggningar
IB anskaffningsvärde 59,0 59,0

Årets investeringar 1,0 0

Utrangering och avyttring 0 0

UB anskaffningsvärde 60,0 59,0

IB ackumulerade avskrivningar -18,8 -17,4
Utrangering och avyttring 0 0

Årets avskrivning -1,4 -1,4

UB ackumulerade avskrivningar -20,2 -18,8

Summa byggnader/anläggningar 39,8 40,2

Fordon/material
IB anskaffningsvärde 340,2 331,3
Årets investeringar 22,3 25,5

Korrigering anskaffningsvärde, enligt anläggningsregistret 0 0

Utrangering och avyttring -18,0 -16,6

UB anskaffningsvärde 344,5 340,2

IB ackumulerade avskrivningar -193,7 -196,3
Korrigerad ackumulerad värdeminskning, enligt anläggningsregistret 0 0

Utrangering och avyttring 17,9 16,6

Årets avskrivning -14,9 -14,0

UB ackumulerade avskrivningar -190,7 -193,7

Summa fordon/material 153,8 146,5

IT
IB anskaffningsvärde 54,9 53,8

Årets investeringar 6,3 1,1

UB anskaffningsvärde 61,2 54,9

IB ackumulerade avskrivningar -52,8 -51,6
Årets avskrivning -0,7 -1,2

UB ackumulerade avskrivningar -53,5 -52,8

Summa IT 7,7 2,1

Summa anläggningstillgångar 201,3 188,8

Not 7 Övriga kortfristiga fordringar
Andra kortfristiga fordringar 11,1 10,9

Ingående mervärdesskatt 13,0 4,6

Summa 24,2 15,5

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader 19,5 20,2
Upplupna intäkter 1,4 0,3
Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 0,1 0,1
Summa 21,0 20,6
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(mnkr) 2018 2017

Not 9 Kortfristiga placeringar

Skattekontot 503,1 342,0
Summa 503,1 342,0

Not 10 Pensionsskuld och avsättning

Avsättning

Avsatt pensioner 357,7 350,8

Avsatt f.d. ansvarsförbindelse 33,8 41,5
Avsatt löneskatt 95,0 95,1

Summa avsättning 486,5 487,4

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelse (f.d. SRB1) 41,9 42,7

Ansvarsförbindelse löneskatt 10,1 10,3
Summa ansvarsförbindelser 52,0 53,0

Summa avsatt och ansvarsförbindelser 538,5 540,4
1Ansvarsförbindelse, f.d. SRB. Belopp inkl. löneskatt

Danderyd 9,5 9,7

Täby 19,0 19,3
Vallentuna 8,6 8,7

Vaxholm 3,2 3,3

Österåker 11,7 12,0

Summa 52,0 53,0

Not 11 Årets förändring, inklusive löneskatt

Summa avsättningar -0,9 0,3
Summa ansvarsförbindelser -1,0 -0,4

Förändring avsättningar och ansvarsförbindelser -1,9 -0,1

Not 12 Pensionsförpliktelser Belopp Löneskatt
Belopp inkl.

löneskatt
Analys pensionsskuldens förändring jan – dec 2018

Avsättning pensioner, IB 392,3 95,1 487,4
Ränteuppräkning 5,8 1,4 7,2

Basbeloppsuppräkning 6,2 1,5 7,7

Utbetalning från avsättning -33,1 -8,0 -41,1

Intjänad SAP-R 26,9 6,6 33,5

Övrig förändring (beräkning f.d. ansvarsförbindelse) -6,6 -1,6 -8,2

Avsättning pensioner UB 391,5 95,0 486,5

Summa förändring under året -0,8 -0,1 -0,9

Ansvarsförbindelse för pensioner, IB 42,7 10,3 53,0

Utbetalning från ansvarsförbindelse -2,2 -0,5 -2,7

Övrig förändring (beräkning f.d. ansvarsförbindelse) 1,4 0,3 1,7

Ansvarsförbindelse, UB 41,9 10,1 52,0

Summa förändring under året -0,8 -0,2 -1,0

Summa 433,4 105,1 538,5

Årets premie är 10,3 mnkr.

Auktualiseringsgrad 100  %, Överskottsfond 0 mnkr.
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(mnkr) 2018 2017

Not 13 Övriga kortfristiga skulder
Skatteskuld 2,3 0,8

Falsklarm (medlemskommuner) 0,1 0,1

Utgående mervärdesskatt 3,2 3,8

Avdragen skatt personal 6,6 6,4

Fackföreningsavg och idrottsklubb 0,1 0,1

Summa övriga kortfristiga skulder 12,3 11,2

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupen löneskatt pensioner 18,9 17,3

Förutbetalda intäkter 13,8 13,3

Förutbetalda intäkter medlemskommuner 98,2 96,7

Avgiftsbestämd ålderspension 17,1 15,9

Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 13,5 12,2

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 161,5 155,4

Not 15 Leasingsåtaganden1

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år

Minimileasingavgifter
med förfall inom 1 år
med förfall senare är 1 år men inom 5 år
med förfall senare än 5 år

 
0 
0 
0

0
0
0

Summa leasingåtaganden 0 0

Not 16 Fastigheter
(avser lokaler, indexuppräknade)

Med förfall inom 1 år 39,9 39,3

Med förfall senare än 1 år men inom 5 år 110,4 141,3

Med förfall senare än 5 år 41,2 45,0

Summa fastigheter 191,5 225,6

1Avtal med ett värde understigande 100 tkr klassificeras som operationella även om de i övrigt uppfyller kriterierna för ett 
finansiellt avtal.
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Statistik räddningsinsatser och 
andra uppdrag
Nedan redovisas totala antalet larm Storstockholms brandförsvar larmats till de senaste tre åren samt några av de van-
ligaste insatstyperna. Därefter redovisas motsvarande statistik per medlemskommun.

Insatsstatistik 2018 2017 2016

Omkomna vid brand 5 9 10

Antal larm (räddningsinsatser och andra uppdrag) 11 547 11 407 11 178

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 701 675 595

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 4 045 3 580 3 632

Trafikolyckor 787 866 877

Hjärtstoppslarm 919 937 1 021

Självmord/försök ¹ 151 215 142

varav trafikolycka med avsikt 37 50 –

Anlagda bränder 669 893 937

varav brand i byggnad 114 154 156

varav brand ej i byggnad 555 739 781

Skolbränder (skola, förskola, fritidsgård) 52 61 65

varav anlagda 22 43 39

Skola 39 44 52

varav anlagda 16 30 34

Förskola 13 16 10

varav anlagda 3 12 4

Fritidsgård 0 1 3

varav anlagda 0 1 1

1 Enligt MSB:s definition i nya händelserapporten ingår även statistik vid trafikolycka med självmordsavsikt.
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Insatsstatistik Danderyd 2018 2017 2016

Omkomna vid brand 0 0 0

Antal larm (räddningsinsatser och andra uppdrag) 276 273 290

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 12 6 7

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 140 114 131

Trafikolyckor 20 17 15

Hjärtstoppslarm 15 20 22

Självmord/försök 5 2 4

varav trafikolycka med avsikt 3 0 –

Anlagda bränder 17 31 3

varav brand i byggnad 1 1 0

varav brand ej i byggnad 17 30 3

Skolbränder (skola, förskola, fritidsgård) 3 1 0

varav anlagda 2 1 0

Skola 2 1 0

varav anlagda 1 1 0

Förskola 1 0 0

varav anlagda 1 0 0

Fritidsgård 0 0 0

varav anlagda 0 0 0

Insatsstatistik Lidingö 2018 2017 2016

Omkomna vid brand 0 1 0

Antal larm (räddningsinsatser och andra uppdrag) 292 270 272

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 17 20 10

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 96 84 79

Trafikolyckor 18 13 12

Hjärtstoppslarm 31 27 33

Självmord/försök 2 4 4

varav trafikolycka med avsikt 1 0 –

Anlagda bränder 7 14 13

varav brand i byggnad 6 6 4

varav brand ej i byggnad 6 8 9

Skolbränder (skola, förskola, fritidsgård) 1 4 2

varav anlagda 0 3 2

Skola 1 4 0

varav anlagda 0 3 0

Förskola 0 0 2

varav anlagda 0 0 2

Fritidsgård 0 0 0

varav anlagda 0 0 0
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Insatsstatistik Solna 2018 2017 2016

Omkomna vid brand 0 2 1

Antal larm (räddningsinsatser och andra uppdrag) 744 730 747

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 31 28 24

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 331 339 323

Trafikolyckor 50 47 57

Hjärtstoppslarm 52 48 59

Självmord/försök 3 10 3

varav trafikolycka med avsikt 2 2 –

Anlagda bränder 23 28 31

varav brand i byggnad 7 7 8

varav brand ej i byggnad 19 21 23

Skolbränder (skola, förskola, fritidsgård) 2 2 7

varav anlagda 0 1 6

Skola 2 2 6

varav anlagda 0 1 6

Förskola 0 0 0

varav anlagda 0 0 0

Fritidsgård 0 0 1

varav anlagda 0 0 1

Insatsstatistik Stockholm 2018 2017 2016

Omkomna vid brand 2 5 7

Antal larm (räddningsinsatser och andra uppdrag) 7683 7559 7585

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 433 447 413

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 2850 2465 2579

Trafikolyckor 440 509 491

Hjärtstoppslarm 649 678 729

Självmord/försök 108 158 119

varav trafikolycka med avsikt 21 37 –

Anlagda bränder 473 614 712

varav brand i byggnad 127 124 114

varav brand ej i byggnad 390 490 598

Skolbränder (skola, förskola, fritidsgård) 30 41 40

varav anlagda 10 32 25

Skola 21 28 31

varav anlagda 6 21 22

Förskola 9 12 8

varav anlagda 4 10 2

Fritidsgård 0 1 1

varav anlagda 0 1 1
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Insatsstatistik Sundbyberg 2018 2017 2016

Omkomna vid brand 2 1 1

Antal larm (räddningsinsatser och andra uppdrag) 330 313 283

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 26 26 22

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 123 83 73

Trafikolyckor 17 11 14

Hjärtstoppslarm 29 35 34

Självmord/försök 8 1 4

varav trafikolycka med avsikt 1 1 –

Anlagda bränder 27 22 36

varav brand i byggnad 1 1 8

varav brand ej i byggnad 17 21 28

Skolbränder (skola, förskola, fritidsgård) 3 1 1

varav anlagda 1 0 1

Skola 3 1 1

varav anlagda 1 0 1

Förskola 0 0 0

varav anlagda 0 0 0

Fritidsgård 0 0 0

varav anlagda 0 0 0

Insatsstatistik Täby 2018 2017 2016

Omkomna vid brand 1 0 0

Antal larm (räddningsinsatser och andra uppdrag) 493 573 455

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 30 24 11

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 191 208 190

Trafikolyckor 46 62 45

Hjärtstoppslarm 43 42 43

Självmord/försök 9 10 1

varav trafikolycka med avsikt 4 3 –

Anlagda bränder 27 57 21

varav brand i byggnad 5 5 3

varav brand ej i byggnad 22 52 18

Skolbränder (skola, förskola, fritidsgård) 3 6 4

varav anlagda 2 3 2

Skola 2 3 4

varav anlagda 2 2 2

Förskola 1 3 0

varav anlagda 0 1 0

Fritidsgård 0 0 0

varav anlagda 0 0 0
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Insatsstatistik Vallentuna 2018 2017 2016

Omkomna vid brand 0 0 1

Antal larm (räddningsinsatser och andra uppdrag) 283 267 277

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 7 17 14

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 88 62 53

Trafikolyckor 38 40 53

Hjärtstoppslarm 19 27 24

Självmord/försök 3 5 1

varav trafikolycka med avsikt 1 1 –

Anlagda bränder 20 34 37

varav brand i byggnad 2 2 5

varav brand ej i byggnad 18 32 32

Skolbränder (skola, förskola, fritidsgård) 1 0 2

varav anlagda 1 0 1

Skola 1 0 2

varav anlagda 1 0 1

Förskola 0 0 0

varav anlagda 0 0 0

Fritidsgård 0 0 0

varav anlagda 0 0 0

Insatsstatistik Vaxholm 2018 2017 2016

Omkomna vid brand 0 0 0

Antal larm (räddningsinsatser och andra uppdrag) 95 72 84

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 3 1 4

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 22 16 12

Trafikolyckor 5 8 6

Hjärtstoppslarm 6 4 7

Självmord/försök 0 1 0

varav trafikolycka med avsikt 0 0 –

Anlagda bränder 2 2 0

varav brand i byggnad 1 1 0

varav brand ej i byggnad 2 1 0

Skolbränder (skola, förskola, fritidsgård) 0 1 0

varav anlagda 0 0 0

Skola 0 1 0

varav anlagda 0 0 0

Förskola 0 0 0

varav anlagda 0 0 0

Fritidsgård 0 0 0

varav anlagda 0 0 0
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Insatsstatistik Värmdö 2018 2017 2016

Omkomna vid brand 0 0 0

Antal larm (räddningsinsatser och andra uppdrag) 405 445 381

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 25 18 17

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 92 95 79

Trafikolyckor 44 46 57

Hjärtstoppslarm 32 20 27

Självmord/försök 0 5 0

varav trafikolycka med avsikt 0 3 –

Anlagda bränder 30 37 24

varav brand i byggnad 2 2 3

varav brand ej i byggnad 28 35 21

Skolbränder (skola, förskola, fritidsgård) 3 2 0

varav anlagda 3 2 0

Skola 2 1 0

varav anlagda 2 1 0

Förskola 1 1 0

varav anlagda 1 1 0

Fritidsgård 0 0 0

varav anlagda 0 0 0

Insatsstatistik Österåker 2018 2017 2016

Omkomna vid brand 0 0 0

Antal larm (räddningsinsatser och andra uppdrag) 352 363 348

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 17 17 18

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 68 65 66

Trafikolyckor 38 47 56

Hjärtstoppslarm 25 22 27

Självmord/försök 6 3 1

varav trafikolycka med avsikt 2 1 –

Anlagda bränder 34 53 35

varav brand i byggnad 4 4 6

varav brand ej i byggnad 30 49 29

Skolbränder (skola, förskola, fritidsgård) 2 3 1

varav anlagda 2 1 1

Skola 2 3 1

varav anlagda 2 1 1

Förskola 0 0 0

varav anlagda 0 0 0

Fritidsgård 0 0 0

varav anlagda 0 0 0
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Anskaffningar inom investerings-
budget
Enligt delegationsordning för SSBF ska inom området ”Inköp och upphandling” beställningar/avrop överstigande 
300 000 kronor anmälas till förbundsdirektionen.

Under perioden 1 januari till 31 december 2018 har nedanstående anskaffning inom investeringsbudget gjorts.

Typ av anskaffning Leverantör Leveranstid Beställnings- 
belopp (tkr)

Träningsutrustning
 � Löpband
 � Crosstrainer
 � Styrketräning, benmaskiner

Fitness Brands Sweden AB maj 955

Tre kompletta släck/räddningsfordon Autokaross Rescue Systems i 
Floby AB

december 13 613

Två chassin till släck/räddningsfordon Autokaross Rescue Systems i 
Floby AB

december 2 680

Ett lastväxlarfordon Autokaross Rescue Systems i 
Floby AB

juni 2 255

Hjullastare Traktor Nord i Uppsala AB november 845

Bil till Rindö räddningsvärn Atteviks Personvagnar AB oktober 300

Portar till Täby brandstation Täby kommun oktober 984

Rakelutrustning Swedish Radio Supply AB december 6 017

Larm och kamerautrustning till samtliga 
stationer

Telehantering i Stockholm AB oktober 2018 – 
mars 2019

1 539
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Tjänsteutlåtande
2019-03-27

Änr KS 2019/72.042
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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

Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet år 
2018 samt granskningsrapporter avseende bolagen. Prövning av fråga 
om anmärkning och ansvarsfrihet

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Ansvarsfrihet beviljas för 2018 års verksamhet för ledamöterna i kommunstyrelsen, nämnderna 

och direktionen i Storstockholms brandförsvarsförbund samt de enskilda ledamöterna i 
densamma,

2. Ombuden i Vaxholmsvatten AB, Roslagsvatten AB, Vaxholm Smeden 3 AB och Vasavägen 13 AB 
får i uppdrag att fastställa årsredovisningen, inklusive ev. disposition av årets resultat, samt 
bevilja styrelserna ansvarsfrihet för år 2018.

Ärendebeskrivning
Enligt 5 kap 24 § kommunallagen ska kommunfullmäktige vid ett sammanträde före 
utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller 
vägras. Beslutet ska som huvudregel motiveras. 
 
Om revisorerna har riktat anmärkning mot ett kommunalt organ eller en enskild ledamot 
måste fullmäktige synligt ta ställning till om kommunfullmäktige delar uppfattningen att 
anmärkning bör riktas. Det beslutet ska motiveras. Fullmäktige får också på egen hand göra 
bedömningen att en anmärkning skall riktas mot ett organ eller någon viss person, även om revisorerna 
inte funnit anledning att göra det. Även ett sådant beslut ska motiveras.

Frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning bereds av kommunfullmäktiges presidium enligt 

37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Revisionsberättelsen för år 2018
Kommunfullmäktiges presidium mottog den 22 mars 2019 revisionsberättelsen för verksamhetsåret 
2018. Revisorerna bedömer att:

 Styrelse och nämnder i Vaxholms stad i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Kommunfullmäktiges presidium
Karin Enström, Ordförande
Rickard Gille, 1:e vice ordförande
Mailis Dahlberg, 2:e vice ordförande
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 Styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.
 Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
 Av stadens tre övergripande finansiella mål har ett helt uppfyllts och två har inte uppfyllts. 

Avvikelsen för de två som inte har uppfyllts är dock relativt liten. Verksamhetsmålen är, i allt 
väsentligt uppfyllda eller på väg att uppfyllas. Kommunstyrelsen gör bedömningen att staden 
har en god ekonomisk hushållning. Kriteriet eller norm för denna bedömning är att mer än 50 % 
av målen har uppfyllts eller är på väg att uppfyllas för samtliga tre målområden, det vill säga 
kvalitet, livsmiljö och ekonomi. För 2018 gör revisorerna ingen annan bedömning än 
kommunstyrelsen men frågar sig om inte den uppsatta normen för god ekonomisk hushållning 
uttrycker en alltför låg ambitionsnivå. 

 Revisorerna har noterat att årsredovisningen har utvecklats positivt och särskilt har 
redovisningen av måluppfyllelsen nu blivit tydligare, vilket ger fullmäktige goda förutsättningar 
att bedöma nämndernas ansvarstagande. 

Mot bakgrund av ovan redovisade bedömningar tillstyrker revisorerna att fullmäktige godkänner 
kommunens årsredovisning för 2018. Revisorerna tillstyrker också att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet 
för styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.  

Revisorerna i Storstockholms brandförsvar tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionens ledamöter samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Kommunfullmäktiges presidium delar revisorernas uppfattning.

Handlingar i ärendet
Revisionsberättelse för år 2018
Revisorernas redogörelse 2018
Granskning av årsredovisning 2018
Granskning av delårsrapport 2018
Granskning av Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsnämnd 2018
Granskning av Överförmyndarnämnden 2018
Granskningsrapport och revisionsberättelse Smeden 3 AB och Vasavägen 13 AB 2018
Granskningsrapport och revisionsberättelse Roslagsvatten AB 2018
Granskningsrapport och revisionsberättelse Vaxholmsvatten AB 2018
Revisionsberättelse Storstockholms brandförsvar 2018

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Revisionen,                                                                                                                  

Koray Kahruman, klk, Ombud i Vaxholm Smeden 3 AB, Vasavägen 13 AB, 
Vaxholmsvatten AB och Roslagsvatten AB

För kännedom: Akt
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    2019-03-22 

Revisorerna   

 

 

   Till kommunfullmäktige i Vaxholms stad 

 

 

Revisionsberättelse för år 2018 

Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet och genom de utsedda 
lekmannarevisorerna den verksamhet som bedrivits i kommunens bolag. 

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut 
och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar 
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.  
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten.  
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksam-
het och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inrikt-
ning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarspröv-
ning. 
 

• Vi bedömer att styrelse och nämnder i Vaxholms stad i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt. 

• Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 
• Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
• Av stadens tre övergripande finansiella mål har ett helt uppfyllts och två har inte upp-

fyllts. Avvikelsen för de två som inte har uppfyllts är dock relativt liten. Verksam-
hetsmålen är, i allt väsentligt uppfyllda eller på väg att uppfyllas. Kommunstyrelsen 
gör bedömningen att staden har en god ekonomisk hushållning. Kriteriet eller norm 
för denna bedömning är att mer än 50 % av målen har uppfyllts eller är på väg att 
uppfyllas för samtliga tre målområden, det vill säga kvalitet, livsmiljö och ekonomi. 
För 2018 gör vi ingen annan bedömning än kommunstyrelsen men vi frågar oss om 
inte den uppsatta normen för god ekonomisk hushållning utrycker en alltför låg am-
bitionsnivå. 

• Vi har noterat att årsredovisningen har utvecklats positivt och särskilt har redovis-
ningen av måluppfyllelsen nu blivit tydligare, vilket ger fullmäktige goda förutsätt-
ningar att bedöma nämnderna ansvarstagande. 
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Mot bakgrund av ovan redovisade bedömningar tillstyrker vi att fullmäktige godkänner 
kommunens årsredovisning för 2018. Vi tillstyrker också att fullmäktige beviljar ansvars-
frihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ.  
 
 
Vaxholm den 22 mars 2019 
 
 
Caroline Åkerhielm   Marita Bång  Anders Haglund 
 
 
 
 
Lars Siggelin  Tommy Nee 
 
 
 
Anders Haglund har inte deltagit i granskning av Nämnden för teknik, fritid och kultur 
och Tommy Nee har inte deltagit i granskning av Socialnämnden då de är valda med un-
dantag för dessa nämnder. 
 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

Revisorernas redogörelse (1) 

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i bolagen (2) 
2.1 Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB 
2.2 Vaxholm Smeden 3 AB 
2.3 Roslagsvatten AB 
2.4 Vaxholmsvatten AB 

Fördjupade granskningar inom Vaxholms stad (3) 
3.1 Granskning av Kommunens förebyggande arbete avseende psykisk ohälsa hos barn och 
unga  
3.2 Granskning av Säkerhetsarbete samt beredskap för extraordinära händelser samt höjd be-
redskap 
3.3 Granskning av Nämndernas ansvarsutövande 
3.4 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2018-08-31 
3.5 Förstudie kring stadens långsiktiga finansiella planering 
3.6 Bokslutsgranskning  
3.7 PM avseende Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd 
3.8 PM avseende Överförmyndarnämnden 
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Revisorernas redogörelse (1) 
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 Bilaga 1 
Revisorerna 

1(9) 

 
 
 
Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2018 
Under verksamhetsåret 2018 har Vaxholms stads revisorer granskat de verksamheter som bedrivs 
inom kommunstyrelsen och övriga nämnders ansvarsområden. Utgångspunkten för granskningarna 
har varit att pröva om verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-
fredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnderna 
har varit tillräcklig. 
 
Revisorerna lyder direkt under Kommunfullmäktige med ett anslag för år 2018 på 690 tkr.  
 
Revisorer för granskning av 2018 års verksamheter har varit: 
 
Caroline Åkerhielm, ordförande  
Marita Bång 
Annika Kjellberg (t o m april) 
Håkan Olsson (maj-juni) 
Mari Kronlund (t o m juni) 
Lars Siggelin (fr o m september) 
Anders Haglund 
Tommy Nee 
 
Revisionen utförs på Kommunfullmäktiges uppdrag av förtroendevalda revisorer med biträde av yr-
kesrevisorer inom ramen för gällande reglemente och god revisionssed. För fullgörande av revisionen 
har revisorerna biträtts av KPMG.  

Lekmannarevision 
Granskningen av Vaxholms Vatten AB och Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB har utförts av lek-
mannarevisor Anders Haglund. Granskningen av Vaxholm Smeden 3 AB har utförts av lekmannare-
visor Caroline Åkerhielm. Roslagsvatten AB har granskats av lekmannarevisor Anders Haglund till-
sammans med utsedda lekmannarevisorer i Ekerö, Knivsta, Vallentuna och Österåkers kommuner.  
Samtliga granskningar har skett tillsammans med yrkesrevisor. Granskningarna har utförts enligt 
kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att lekmannarevisorerna 
planerat och genomfört granskningarna för att i rimlig grad försäkra sig om att bolagens verksamhet 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagens 
interna kontroll är tillräcklig. Granskningarna har utgått från de beslut bolagens ägare fattat och har 
inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheterna håller sig inom de ramar som 
bolagsordningen anger. I Roslagsvatten AB har en fördjupad granskning av bolagets kris- och kata-
strofberedskap genomförts.  
 
 

227



 Bilaga 1 
Revisorerna 

2(9) 

 
 
Tabell 1 nedan återger en sammanställning över lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen. 
 
Tabell 1 Sammanställning över lekmannarevisorer i kommunala bolag 

Bolag Lekmannarevisor 
Roslagsvatten AB Anders Haglund och Caroline Åkerhielm (ersättare) 
Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB Anders Haglund  
Vaxholm Smeden 3 AB Caroline Åkerhielm 
Vaxholmsvatten AB Anders Haglund och Caroline Åkerhielm (ersättare) 

Gemensamma nämnder  
I revisorernas granskningsuppdrag ingår även den med Täby kommun gemensamma nämnden Södra 
Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) samt den med Värmdö kommun gemensamma 
Överförmyndarnämnden. Anders Haglund och Marita Bång har varit kontaktrevisorer mot SRMH 
och Anders Haglund har varit kontaktrevisor mot Överförmyndarnämnden. 

 Kommunrevisorernas granskningsinsatser, dialogmöten och övrig 
informationsinsamling under 2018: 

• Verksamhetsrevision som granskar verksamhetens måluppfyllelse avseende innehåll och re-
sultat inom fastställda ekonomiska ramar. Här ingår också uppföljning och utvärdering av 
verksamhetens organisation med administrativa föreskrifter vad gäller delegation av beslut 
och rutiner för övergripande kontroll och rapportering. 

• Granskning av delårsbokslut, årsredovisning och löpande redovisning. 

• Under året har även en översiktlig granskning skett av stadens långsiktiga finansiella plane-
ring.  

• Revisorerna har under året följt verksamheterna genom handlingar och protokoll från Kom-
munstyrelsen och nämnderna. 

• Revisorerna sammanträder ca 10 gånger per år. Möten hålls också löpande med ledande po-
litiker och tjänstemän. Under 2018 har dialogmöten genomförts med Stadsbyggnadsnämn-
den, Nämnden för teknik, fritid och kultur samt Kommunstyrelsen.  

• Revisorerna har genomfört informationsmöte med stadens ekonomichef. 

 Kommunrevisorernas arbetsformer  
Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under ett revisionsår från riskanalys 
och planering av granskningsinsatser till uttalandet i revisionsberättelsen. Revisionsprocessen är av-
slutad när fullmäktige fattat beslut i ansvarsfrågan. Revisionsprocessen är uppdelad i tre delar – pla-
nera, granska och pröva. Revisorerna har ansvar för hela revisionsprocessen och beställer de gransk-
ningar m m som ska genomföras av yrkesrevisorer. 
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Granskning av bokslut och årsredovisning 2018 

 Sammanfattning 
KPMG har av Vaxholms stads revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut och årsredo-
visning för räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL1 bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt 
med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revi-
sorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 
 
Räkenskaperna och årsredovisningen 
 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 
 

• Stadens resultat för 2018 uppgår till 14,6 mkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget på  
-1,9 mkr.  

• Årsprognosen som lämnades i samband med delårsbokslutet i augusti innebar ett överskott 
på 20,6 mkr. Det ger en negativ avvikelse på -6,0 mkr jämfört med utfallet för helåret. 

• En oförutsedd pensionskostnad på 12,0 mkr uppkom i december. Det beror på tre olika fak-
torer:  

— KPA har fått kännedom om att medarbetarna i Vaxholms stad har längre anställningstid 
i kommuner och landsting än man tidigare känt till. 

— Flera individer får rätt till förmånsbestämda pensionen. 
— KPA har gått över till en ny beräkningsplattform som räknar skulden bättre jämfört med 

tidigare. 
 
I förvaltningsberättelsen nämns den pågående tvisten men det saknas väsentlig finansiell informat-
ion avseende denna tvist.   

 
Vi bedömer, beaktat ovan, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommu-
nens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kom-
munala redovisningslagen och god redovisningssed. 

 
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 re-
sultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska 
förvaltningen. 
 
                                                   
1 Kommunallag (2017:725) 
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Av stadens tre övergripande finansiella mål har ett helt uppfyllts och två har inte uppfyllts. Avvikel-
sen för de två som inte har uppfyllts är dock relativt liten. Verksamhetsmålen är, i allt väsentligt 
uppfyllda eller på väg att uppfyllas. Kommunstyrelsen gör bedömningen att staden har en god eko-
nomisk hushållning. Kriteriet eller norm för denna bedömning är att mer än 50 % av målen har upp-
fyllts eller är på väg att uppfyllas för samtliga tre målområden, det vill säga kvalitet, livsmiljö och 
ekonomi. För 2018 gör vi ingen annan bedömning än kommunstyrelsen men vi frågar oss om inte 
den uppsatta normen för god ekonomisk hushållning utrycker en alltför låg ambitionsnivå. 
 
Vi har noterat att årsredovisningen har utvecklats positivt och särskilt har redovisningen av målupp-
fyllelsen nu blivit tydligare, vilket ger fullmäktige goda förutsättningar att bedöma nämnderna an-
svarstagande. 
 

 Fördjupade granskningar 
I det följande lämnas korta sammanfattningar av respektive granskning. 
 
Granskning av Kommunens förebyggande arbete avseende psykisk ohälsa hos barn 
och unga 

Syftet med granskningen var att bedöma om Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden samt 
Kommunstyrelsen har samordnat arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa på ett ändamålsenligt 
sätt och om det faktiska arbetet kan förväntas leda till önskade resultat? 
 
Det finns en stor medvetenhet bland ansvariga politiker och tjänstemän i Vaxholms stad om att den 
psykiska hälsan har försämrats bland barn och unga och att flickor skattar sin psykiska hälsa klart 
lägre än pojkar. Förhållandena är inte utmärkande för Vaxholms unga utan situationen är likartad i 
hela landet och även i västvärlden. 
 
I granskningen har det blivit uppenbart att det pågår en stor mängd aktiviteter inom granskade 
nämnder och hos samverkansparter. Flera av dessa har som syfte att genom samverkan förebygga 
psykisk ohälsa och har rimligen en påverkan på den psykiska hälsan hos barn och unga. Utifrån 
granskningen är vår bedömning att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning vad gäller före-
byggande arbete och samverkan. Samtidigt är detta ett komplext område där kunskaper delvis sak-
nas om orsakerna till varför barn och ungas hälsa tycks försämras. Kunskapsläget kan också stärkas 
när det gäller vilken verkan olika insatser kan förväntas få på psykisk hälsa. Ett sätt att öka fokus på 
denna fråga kan vara att formulera kommunens ambition i form av tydliga mål om att stärka den 
psykiska hälsan hos barn och unga. Eftersom flera nämnder behöver bidra i arbetet är det lämpligt 
att Kommunstyrelsen initialt formulerar kommunens övergripande ambition. Övriga berörda nämn-
der bör sedan formulera sina respektive mål som bidrag till detta. 
 
Kommunstyrelsen planerar att tillsätta en samordnare på kommunnivå för arbetet med att öka den 
psykiska hälsan hos barn och unga. Vår bedömning är att en sådan funktion kan bidra till att stärka 
effekten av de satsningar som redan sker. Sannolikt är en satsning på hälsofrämjande insatser en  
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relevant prioritering. Att en sådan satsning får tillräckligt genomslag bör bl.a. kunna säkerställas ge-
nom en samordnande funktion. En annan uppgift som kan hanteras härigenom är att regelbundet 
presentera en samlad bild av tillgång och tillgänglighet till alla olika mottagningsverksamheter som 
erbjuds unga i kommunen. Vi har inte förstått att en sådan samlad bild finns idag. 
 
Det är svårt för Barn- och utbildningsnämnden att med säkerhet veta att det finns tillräckligt med 
resurser för att täcka behovet av särskilt stöd i skolan. På aggregerad nivå används uppgifter om ti-
digare års bedömningar och utfall för att bedöma behovet av särskilt stöd. På individnivå beslutar 
rektorer om utredning av särskilt stöd och Enheten Resursfördelning Barn- och elevstöd gör en be-
dömning av det individuella behovet av särskilt stöd.  
 
Några mer konkreta förbättringsområden har också kommit fram. Det förefaller finnas mer att göra 
för att säkerställa återrapportering från BUP till berörda verksamheter och förbättra den externa 
samverkan med BUP.  
 
Kompetensförsörjning är ett bekymmer för många kommuner, bl.a. för Vaxholms stad. Enligt inter-
vjuerna är det framförallt svårt att rekrytera resursstöd med tillräcklig pedagogisk kompetens. 
 
Vår bedömning är att berörda nämnder på övergripande nivå har tillgång till relevanta uppföljnings-
data om psykisk hälsa för barn och unga. 
Utifrån svaren på revisionsfrågorna är vår bedömning att granskade nämnder bedriver ett omfat-
tande arbete vid flera enheter, samverkansorgan m m, vilka bl.a. har som syfte att motverka psykisk 
ohälsa eller stödja de som drabbats av psykisk ohälsa. Detta är också motivet till att vår samlade be-
dömning blir att arbetet i huvudsak är ändamålsenligt trots att explicita mål saknas inom området. 
Ett stort antal aktörer är involverade i arbetet och systematik och samordning kan stärkas. Tillskap-
andet av det s.k. Preventionsåret kan bidra till det. Ett område där samarbetet behöver stärkas är i 
relationen till BUP.  

Kunskapsläget inom området psykisk ohälsa är under utveckling och de finns få enkla samband 
mellan insatta åtgärder och förväntade resultat. Oaktat detta är vår bedömning att möjligheten att 
styra detta område förbättras om kommunen i mål klargör sin ambition när det gäller att stärka den 
psykiska hälsan hos barn och unga. 
 
Med anledning av genomförd granskning lämnades följande rekommendation: 
 

• Kommunstyrelsen bör överväga att formulera tydliga mål för att stärka den psykiska hälsan 
hos barn och unga. I ett nästa skede bör övriga berörda nämnder formulera sina mål för att 
bidra till detta. 
 

I övrigt såg vi det som positivt att Kommunstyrelsen har utsett en samordnare på kommunövergri-
pande nivå för samordning av arbetet med att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga. 
 
Granskningen skickades till Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden 
med begäran om svar samt till Kommunfullmäktige för kännedom. 
 
 

231



 Bilaga 1 
Revisorerna 

6(9) 

 
Granskning av Säkerhetsarbete samt beredskap för extraordinära händelser samt höjd 
beredskap 
 
Syftet med granskningen var att granska om Kommunstyrelsen har säkerställt att säkerhets- och 
krisberedskapsarbete för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap bedrivs ända-
målsenligt.  

 
Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig 
störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Dessa 
händelser kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.  
 
Efter genomförd granskning var vår sammantagna bedömning att säkerhets- och beredskapsarbetet i 
Vaxholms stad inte fullt ut har bedrivits ändamålsenligt.  
 
Kommunen har en ändamålsenlig krisledningsorganisation. Säkerhets- och beredskapsarbetet bris-
ter dock inom andra områden, detta grundar sig på följande iakttagelser och bedömningar: 

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

• Kommunen saknar även en tillfredsställande förmågebedömning kopplat till de risker som 
identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen i kommunen.  

• Kommunen saknar en utbildnings- och övningsplan under den senaste mandatperioden. 

• Kommunstyrelsen behöver slutligen säkerställa att samtliga åtgärder som beslutades i risk- 
och sårbarhetsanalysen 2016 blir genomförda.  

Med anledning av detta finns det utvecklingsområden vad gäller kommunens systematiska arbete 
och beredskap för extraordinära händelser samt höjd beredskap. Således rekommenderades Kom-
munstyrelsen att: 

• Arbeta för att risk- och sårbarhetsanalysarbetet förankras i kommunens förvaltningar, 
• Genomföra en förmågebedömning kopplat till de viktiga beroendena och riskerna som 

identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen,  
• Dokumentera insatserna kring utbildning och övning i en särskild plan,  
• Utarbeta och följa upp en plan för åtgärderna i risk- och krisberedskapsarbetet i syfte att sä-

kerställa att beredskapsarbetet utförs. 
 
Granskningen skickades till Kommunstyrelsen med begäran om svar samt till Kommunfullmäktige 
för kännedom. 
 
 
 
 
 
 

232



 Bilaga 1 
Revisorerna 

7(9) 

 
Förstudie – Långsiktig finansiell planering 
 
Under året genomfördes en förstudie avseende stadens långsiktiga finansiella planering. Områden  
som berördes var bl a Mål & Budget, Finanspolicy, Vision & Målområden, Befolkningsprognoser, 
Resultaträkning, Balansräkning och Kassaflödesanalys, Investeringar och Exploatering m m. 
 
 
Granskning av Delårsbokslut per den siste augusti 
 
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 bedöm-
ning av delårsrapporten. 
 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 
 
 Stadens resultat för delåret uppgick till 31,4 mkr, vilket var 15,1 mkr lägre än samma period 

förra året. Det berodde främst på att verksamhetens nettokostnader ökat mer än vad skattein-
täkterna och generella statsbidrag och utjämning gjort. 

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

 Stadens balanskravsresultat beräknades uppgå till 20,5 mkr för 2018.   

Vår bedömning var att delårsrapporten i allt väsentligt gav en rättvisande bild av kommunens resultat 
och ställning. Delårsrapporten hade i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redo-
visningslagen och god redovisningssed. 

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 re-
sultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska 
förvaltningen. 
 
Vår sammanfattande bedömning, avseende de finansiella målen med bäring på god ekonomisk hus-
hållning, var att resultatet enligt delårsrapporten var förenligt med de av fullmäktige fastställda fi-
nansiella målen och vår bedömning var att de finansiella målen skulle uppnås för 2018 och det byggde 
på prognosen för 2018.  
 
Vår sammanfattande bedömning, avseende de verksamhetsmässiga målen med bäring på god ekono-
misk hushållning, var att redovisningen har utvecklats positivt genom att bedömningen avseende 
måluppfyllelsen är tydlig. Denna byggde dock i vissa fall på prognoser där underlag saknades. För 
dessa mål kunde vi inte göra någon bedömning. I övrigt gjorde vi ingen annan bedömning av målupp-
fyllelsen än staden. 
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Revisorerna lämnade, efter genomförd granskning, ett utlåtande över delårsrapporten till kommun-
fullmäktige. 
 
Granskning av nämndernas ansvarsutövande 
 

Syftet med granskningen var att få en bild av hur väl ledning och styrning fungerar samt att få en 
bild av hur nämnderna kontrollerar och följer upp verksamheten. Granskningen besvarade följande 
övergripande revisionsfråga: Är nämndernas ansvarsutövande tillfredsställande?  
 

I de förtroendevalda revisorernas breda uppdrag ingår att varje år granska all verksamhet. Enligt 
god revisionssed ska granskningen vara så omfattande att revisorerna kan uttala sig i ansvarsfrågan 
för nämnder och styrelser (i det följande används begreppet nämnder vilket inkluderar kommunsty-
relsen). Detta kräver att kommunens revisorer har gjort en bedömning om nämndens ansvarsutö-
vande är tillfredställande. Med ansvarsutövande avses nämndernas aktiva åtgärder med att leda, 
styra, följa upp och kontrollera verksamhet och ekonomi. Ett effektivt ansvarsutövande förutsätter 
att det finns rutiner som stödjer nämnderna i deras arbete.  

 
Kommunstyrelsen och samtliga nämnder har genomfört en riskanalys i samband med utformningen 
av internkontrollplanerna för 2018. Riskanalysen utgörs av en konsekvens- och sannolikhetsbedöm-
ning av de risker som identifierats. Riskerna delades in utefter område och riskvärde. För risker där 
konsekvensen bedömdes vara allvarlig eller mycket allvarlig, d.v.s. de mest väsentliga riskerna, pla-
nerades förebyggande åtgärder samt kontrollmoment, uppföljning och vem som ansvarar för att åt-
gärden genomförs och följs upp. Resultatet av åtgärderna följs upp vid uppföljningen av internkon-
trollplanerna som beslutas i nämnderna i februari och mars. 
 
Kommunfullmäktige hade vid tiden för författandet av denna rapport inte fattat beslut om kommu-
nens årsredovisning för 2018. Likt årsredovisningen hade nämnderna och kommunstyrelsen ännu 
inte fattat beslut om uppföljningar av respektive internkontrollplan.  
 
Nämnderna har i internkontrollplanerna beskrivit att verksamheterna ska bedrivas kostnadseffek-
tivt. Detsamma har kommunfullmäktige gjort i Mål och budget. Kommunen har beskrivit kostnads-
effektivitet som en god måluppfyllelse inom kvalitet och ekonomi samtidigt. Vi gör bedömningen 
att beskrivningen av kostnadseffektivitet för kommunen är ändamålsenlig.  
 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och mot bakgrund av svaren på revis-
ionsfrågorna var att nämndernas ansvarsutövande under 2018 varit i allt väsentligt tillfredsställande.  

 Bedömning 
Mot bakgrund av genomförd granskning gör vi följande bedömningar: 
 

• Vi bedömer att styrelse och nämnder i Vaxholms stad i allt väsentligt har bedrivit verksam-
heten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
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• Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 
• Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
• Av stadens tre övergripande finansiella mål har ett helt uppfyllts och två har inte uppfyllts. 

Avvikelsen för de två som inte har uppfyllts är dock relativt liten. Verksamhetsmålen är, i 
allt väsentligt uppfyllda eller på väg att uppfyllas. Kommunstyrelsen gör bedömningen att 
staden har en god ekonomisk hushållning. Kriteriet eller norm för denna bedömning är att 
mer än 50 % av målen har uppfyllts eller är på väg att uppfyllas för samtliga tre målområ-
den, det vill säga kvalitet, livsmiljö och ekonomi. För 2018 gör vi ingen annan bedömning 
än kommunstyrelsen men vi frågar oss om inte den uppsatta normen för god ekonomisk 
hushållning utrycker en alltför låg ambitionsnivå. 

• Vi har noterat att årsredovisningen har utvecklats positivt och särskilt har redovisningen av 
måluppfyllelsen nu blivit tydligare, vilket ger fullmäktige goda förutsättningar att bedöma 
nämnderna ansvarstagande. 

 
 
 
Vaxholm den 22 mars 2019 
 
 
 
 
 
Caroline Åkerhielm  Marita Bång Anders Haglund 
 
 
 
 
Lars Siggelin Tommy Nee 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Vaxholms stads revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut och 
årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL1 bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna 
är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt 
underlag för revisionsberättelsen. 

1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

 Stadens resultat för 2018 uppgår till 14,6 mkr, vilket är en negativ avvikelse mot 
budget på -1,9 mkr.  

 Årsprognosen som lämnades i samband med delårsbokslutet i augusti innebar ett 
överskott på 20,6 mkr. Det ger en negativ avvikelse på -6,0 mkr jämfört med utfallet 
för helåret. 

 En oförutsedd pensionskostnad på 12,0 mkr uppkom i december. Det beror på tre 
olika faktorer:  

— KPA har fått kännedom om att medarbetarna i Vaxholms stad har längre 
anställningstid i kommuner och landsting än man tidigare känt till. 

— Flera individer får rätt till förmånsbestämda pensionen. 
— KPA har gått över till en ny beräkningsplattform som räknar skulden bättre 

jämfört med tidigare. 

 I förvaltningsberättelsen nämns den pågående tvisten men det saknas väsentlig 
finansiell information avseende denna tvist.   

Vi bedömer, beaktat ovan, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild 
av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen 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 årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige 
beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen. 
Finansiella mål 
Stadens återrapportering avseende de finansiella målen har blivit mycket tydligare i sin 
struktur och nu finns det analys till utfallen.  

                                                
1 Kommunallag (2017:725) 
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Vi kan inte finna någon samlad bedömning om Vaxholms stad har uppnått det finansiella 
målet eller inte i årsredovisningen utöver det cirkeldiagram som presenteras i 
årsredovisningen. 
Vår sammanfattande bedömning är således att det är oklart om de av fullmäktige 
beslutade målen har uppnåtts då två av tre av de övergripande finansiella målen inte har 
uppfyllts.  
 
Verksamhetsmässiga mål 
Stadens återrapportering avseende verksamhetsmålen har blivit mycket tydligare i sin 
struktur och nu finns det analys till utfallen för varje mål som ingår i den sammanvägda 
bedömningen (cirkeldiagrammet). 
Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige beslutade målen i allt 
väsentligt har uppfyllts.  
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2 Bakgrund 
Vi har av Vaxholms stads revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning 
för räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL2 bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna 
är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i 
enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i 
kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas 
utformning av revisionsberättelsen. 
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt 
underlag för revisionsberättelsen. 

2.2 Revisionskriterier 
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt 
är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande 
revisionskriterier:  

— Kommunallag och kommunal redovisningslag 

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

— Interna regelverk och instruktioner 

— Fullmäktigebeslut 

2.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL3 och Skyrev4. Det innebär att vi 
planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet 
försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.  
Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• Förvaltningsberättelse 

• Resultaträkning 

• Balansräkning 

• Kassaflödesanalys 

                                                
2 Kommunallag (2017:725) 
3 Sveriges Kommuner och Landsting 
4 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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• Sammanställd redovisning 

• Tilläggsupplysningar 
 
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år 2018. Vi har granskat 
sådan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den 
finansiella redovisningen i årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga revisionsbevis. 
Det innebär att på sidorna 1-42  har vi främst granskat att informationen är förenligt med 
de finansiella delarna i årsredovisningen men vad gäller nyckeltal, 
balanskravsredovisnigen, investerings- och driftredovisningen har vi stämt av mot 
underlag. Sidorna 67-79 har vi stämt av mer mot underlag än tidigare nämnda sidor. 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 
uppgifter på nämnda sidor. Den version av årsredovisning vi har fått är daterad 8 mars 
2019.  
Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende pensionsåtagandet har vi förlitat 
oss på de uppgifter kommunen har erhållit från pensionsadministratören KPA. Vi har i 
vår granskning inte gjort någon aktuariell granskning. 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 

— 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 samt 
revisorernas uttalande i revisionsberättelsen. 

— Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga 
underlag. Översiktlig analys av övriga poster.  
 

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser Kommunstyrelsens årsredovisning.  
Rapporten är faktagranskad av ekonomikontoret.  
 

2.5 Projektorganisation 
Granskningen har genomförts av Besnik Avdiu, revisor under ledning av Cecilia Kvist, 
auktoriserad revisor. Anders Petersson har deltagit i granskningen som kundansvarig för 
Vaxholms stad.  
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Årsredovisningen 
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2018. Vi har granskat 
sådan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den 
finansiella redovisningen i årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga revisionsbevis. 
Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av KRL5, utan betraktas som underlag 
till kommunens förvaltningsberättelse. Såsom framgår under avgränsning har vi inte 
granskat nämndvis redovisning.  
Innehållet i årsredovisningen regleras i KRL och ska innehålla en förvaltningsberättelse, 
en resultaträkning, en balansräkning, en kassaflödesanalys och om tillämpligt en 
sammanställd redovisning.  
Förvaltningsberättelsen skall innehålla en översikt över utvecklingen av kommunens 
eller landstingets verksamhet. Upplysningar skall även lämnas om: 
 
1. sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen eller 
resultaträkningen men som är viktiga för bedömningen av kommunens eller 
landstingets resultat eller ställning, 
2. sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen eller landstinget som har 
inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut, 
3. kommunens eller landstingets förväntade utveckling, 
4. väsentliga personalförhållanden, 
5. andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den 
kommunala verksamheten. 
Kommentarer 
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens 
resultat och ställning.  
Vi bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en 
rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt 
väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god 
redovisningssed. 
Årsredovisningen är i år mer kärnfull än föregående år men strukturen kan fortsatt 
utvecklas till kommande år. Den nya lagförändringen, lagen om kommunal bokföring och 
redovisning, innebär bland annat en ny struktur i årsredovisningen som staden måste 
vara uppmärksam på.  
I förvaltningsberättelsen nämns den pågående tvisten men det saknas väsentlig 
finansiell information avseende denna tvist.  
Förbättringsmöjlighet till kommande år är att se över enheter, nu används mnkr i tabeller 
medan det används enheten tkr i noterna.    
  

                                                
5 KRL – Lagen om kommunal redovisning (1997:614) 
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Som en del i vår granskning har vi efterfrågat ett uttalande från kommunledningen (i 
enlighet med SKYREVs vägledning för redovisningsrevision för kommuner och 
landsting, se kommentarer till ISA 580). Kommunchefen och ekonomichefen har valt att 
inte underteckna översänt uttalande. 

3.2 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen 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 redovisningschefen samt översiktlig avstämning av stadens årsredovisning mot 
RKRs gällande rekommendationer.  
Kommentarer 
Vår bedömning är att det finns förbättringsmöjligheter när det gäller tillämpning av 
redovisningsprinciper. Staden bör göra en genomgång av vilka redovisningsprinciper 
staden efterföljer och ha med alla i årsredovisningen. 
Den nya lagförändringen, lagen om kommunal bokföring och redovisning, innebär bland 
annat nya redovisningsprinciper och viss förflyttning från rekommendationer till lagtext 
samt värderingsregler som staden måste vara uppmärksam på. 
Vi rekommenderar även staden att årligen dokumentera en egen genomgång mellan 
aktuella redovisningsprinciper och av staden tillämpade principer. 

3.3 Balanskrav 
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i 
förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL 
regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte 
reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information6 om beräkning och redovisning 
av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i KRL och KL.  
I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses 
som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att 
intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas 
ekonomi.  
Staden redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. 
Stadens överskott för året uppgår till 14,6 mkr. Vid avstämning av balanskravet ska 
justeringar ingå, framgår i tabellen nedan, och i år finns inga justeringar att ta hänsyn till 
vid beräkningen av balanskravet. Justerat resultat enligt balanskravet uppgår därmed till 
14,6 mkr.  

                                                
6 Oktober 2015 
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Källa: Årsredovisning 2018 Vaxholms stad 

 

Kommentarer 
Vår bedömning är att staden redovisar ett korrekt balanskravsresultat. Det finns inga 
medel avsatta till RUR.  

3.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning 
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 årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 
Vaxholms stad har utifrån sin vision brutit ned målen till tre målområden: 
 Kvalitet 
 Livsmiljö  
 Ekonomi  

Staden använder Stratsys för uppföljning.  
Grönt visar om målet är uppfyllt, gult visar att målet är på väg att uppfyllas och rött visar 
att målet inte bedöms som uppfyllt.  

3.4.1 Finansiella mål 
Ekonomimålet är en sammanvägd bedömning av dels de övergripande finansiella målen 
och dels nämndernas mål och indikatorer inom målområdet. Cirkeldiagrammet nedan 
visar den aggregerade måluppfyllelsen för hela området.  
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Källa: Årsredovisning 2018 Vaxholms stad 

 
I tabellen nedan redovisar vi stadens övergripande finansiella mål: 

Mål fastställda av 
fullmäktige 

Målnivå Stadens bedömning 

Budgetavvikelsen i mnkr 0 mkr Budgetavvikelsen uppgår till -1,9 mkr. 
Målet bedöms som delvis uppfyllt.  

Resultat i procent av 
skatteintäkterna %  

2,5% Resultat i procent av skatteintäkterna 
uppgår till 2,3 %. Målet bedöms som 
delvis uppfyllt.  

Soliditet 30% Soliditeten uppgår till 34,9 %. Målet 
bedöms vara uppfyllt.  

  

Kommentarer 
Stadens återrapportering avseende de finansiella målen har blivit mycket tydligare i sin 
struktur och nu finns det analys till utfallen.  
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I likhet med flera kommuner gör Vaxholms stad bedömningen att ett mål är uppfyllt 
(grönt), delvis uppfyllt (gult) eller inte uppfyllt (rött) medan vi gör bedömningen att ett mål 
antingen är uppfyllt eller inte uppfyllt.  
Vi kan inte finna någon samlad bedömning om Vaxholms stad har uppnått det finansiella 
målet eller inte i årsredovisningen utöver det cirkeldiagram som presenteras. Vi 
rekommenderar att kommunstyrelsen skriver i årsredovisningen vilken bedömning som 
staden har gjort gällande stadens mål avseende god ekonomisk hushållning. Nu finns 
cirkeldiagrammet som en samlad bedömning.  
Vår sammanfattande bedömning är således att det är oklart om de av fullmäktige 
beslutade målen har uppnåtts då två av tre av de övergripande finansiella målen inte har 
uppfyllts.  

3.4.2 Verksamhetsmål 
Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk 
hushållning ur ett verksamhetsperspektiv ska 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.  

3.4.2.1 Målområde Kvalitet 

 
Källa: Årsredovisning 2018 Vaxholms stad 
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Kommentarer 
Stadens återrapportering avseende kvalitetsmålen har blivit mycket tydligare i sin 
struktur och nu finns det analys till utfallen för varje mål som ingår i den sammanvägda 
bedömningen (cirkeldiagrammet).  
I likhet med flera kommuner gör Vaxholms stad bedömningen att ett mål är uppfyllt 
(grönt), delvis uppfyllt (gult) eller inte uppfyllt (rött) medan vi gör bedömningen att ett mål 
antingen är uppfyllt eller inte uppfyllt.  
Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige beslutade målen i allt 
väsentligt har uppfyllts.  

3.4.2.2 Målområde Livsmiljö 

 
Källa: Årsredovisning 2018 Vaxholms stad 
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Kommentarer 
Stadens återrapportering avseende målområdet Livsmiljö har blivit mycket tydligare i sin 
struktur och nu finns det analys till utfallen för varje mål som ingår i den sammanvägda 
bedömningen (cirkeldiagrammet). 
I likhet med flera kommuner gör Vaxholms stad bedömningen att ett mål är uppfyllt 
(grönt), delvis uppfyllt (gult) eller inte uppfyllt (rött) medan vi gör bedömningen att ett mål 
antingen är uppfyllt eller inte uppfyllt.  
Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige beslutade målen i allt 
väsentligt har uppfyllts.  

3.5 Resultaträkning 

3.5.1 Resultaträkning – Staden 
 

Belopp i mkr 2018-12-31 Budget 2018 2017-12-31 Prognos 2018 
Verksamhetens 
nettokostnader -628,2  -623,8  -602,0  -622,1  
Förändring i %, jmf med 
föregående år 4,4  3,6  4,6   
Skatteintäkter och 
statsbidrag 648,8  650,0  638,3  650,4  
Förändring i %, jmf med 
föregående år 1,6  1,8  3,7   
Finansnetto (inkl. 
pensionsförvaltning) -6,0  -9,7  -9,0  -7,7  

Årets resultat 14,6  16,5  27,3  20,6  

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

 
Kommentarer 
En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än 
kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.  
Stadens resultat uppgår till 14,6 mkr, vilket är 6,0 mkr lägre än prognosen och 1,9 mkr 
lägre än budget.  En oförutsedd pensionskostnad på 12,0 mkr uppkom i december, se 
förklaring nedan. Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden står för positiv 
avvikelse mot prognosen i augusti. Socialnämnden prognostiserade resultatet till 3,0 mkr 
vid tertial 2 och den positiva avvikelsen uppgick till 6,3 mkr mot tertial 2. Barn- och 
utbildningsnämnden positiva avvikelse uppgår till 4,9 mkr mot tertial 2.  
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Den oförutsedda pensionskostnaden på 12,0 mkr beror på tre olika faktorer: 
— KPA har fått kännedom om att medarbetarna i Vaxholms stad har längre 

anställningstid i kommuner och landsting än man tidigare känt till. 
— Flera individer får rätt till förmånsbestämda pensionen. 
— KPA har gått över till en ny beräkningsplattform som räknar skulden bättre 

jämfört med tidigare. 
 
Stadens skatteintäkter och generella statsbidrag har för vart och ett av de fem senaste 
åren ökat mer än kostnaderna vilket ger staden utrymme för nödvändiga investeringar.  

3.5.2 Driftredovisning 

Driftsredovisning per nämnd 
(mkr) 

Utfall     
201812 

Utfall      
201712 

Budget     
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
mot 
budget  

Avvikelse 
mot 
prognos 

Kommunstyrelsen -72,3  -76,8  -67,5  -70,5  -4,8  -1,8  

Jämförelsestörande, ingår ovan 0,0  9,1  0,0  0,0  0,0  0,0  

Barn- och utbildningsnämnden -335,6  -326,7  -343,5  -340,5  7,9  4,9  

Stadsbyggnadsnämnden -5,3  -3,8  -5,0  -5,0  -0,3  -0,3  

Socialnämnden -159,9  -157,6  -169,2  -166,2  9,3  6,3  
Nämnden för teknik, fritid och 
kultur -48,1  -41,7  -46,8  -46,8  -1,3  -1,3  

Summa -621,2  -606,6  -632,0  -629,0  10,8  7,8  
       

Finansförvaltningen 619,3  633,9  648,6  649,6  -29,3  -30,3  
       

Periodens resultat -1,9  27,3  16,6  20,6  -18,5  -22,5  

 
Kommentarer 
Tidigare år har vi noterat att staden har mindre avvikelser både mot budget och prognos, 
vilket är mycket positivt då beslut fattas utifrån tillförlitlig ekonomisk information. I år är 
det större avvikelser än tidigare år, det beror främst på att i december kom en oförutsedd 
kostnad på 12,0 mkr, se förklaring i 3.5.1.   
Kommunstyrelsens negativa avvikelse beror bland annat på advokatkostnader till följd 
av tvisten gällande Campus Idrottshall, kostnaderna var inte budgeterade.  
Barn- och utbildningsnämnden har en positiv avvikelse på 7,9 mkr mot budget, inom 
nämnden återfinns verksamheter med både positiva och negativa avvikelser. Det är 
främst förskolan som står för positiv avvikelse.  
Socialnämnden står för positiv avvikelse mot budget med 9,3 mkr, inom nämnden 
återfinns verksamheter med både positiva och negativa avvikelser. Det positiva 
resultatet beror främst på lägre volymer inom funktionshindradeomsorgen och individ- 
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och familjeomsorgen. Äldreomsorgen har dock högre kostnader än budgeterat och det 
beror bland annat på ökade antal hemtjänsttimmar.  

3.6 Balansräkning 

Belopp i mkr 
Kommunen Koncernen 

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Balansomslutning 909,2  935,3  903,9  930,3  

Redovisat eget kapital 321,7  306,3  315,6  300,6  
Eget kapital inkl. 
ansvarsförpliktelse 179,3  161,0  173,2  155,3  
Redovisad soliditet 35,4% 32,7% 34,9% 32,3% 
Soliditet med hänsyn till 
ansvarsförpliktelse 19,7% 17,2% 44,5% 16,7% 

Anläggningstillgångar 826,8  820,6  819,0  811,6  

Omsättningstillgångar 82,4  114,7  84,9  118,7  

Avsättningar 61,6  45,6  61,6  45,6  

Långfristiga skulder 403,6  466,5  403,6  466,5  

Kortfristiga skulder 122,3  116,9  123,1  117,6  

Balanslikviditet 67,4% 98,1% 69,0% 100,9% 

 

Kommentarer 
Soliditeten visar betalningsförmågan på lång sikt. Stadens redovisade soliditet på 35,4% 
och soliditeten med hänsyn taget till ansvarsförpliktelser uppgår till 19,7%, vilket visar på 
att staden har betalningsförmåga för sina skulder.  
Balanslikviditeten visar betalningsförmågan på kort sikt. Stadens balanslikviditet är god 
på bokslutsdagen till följd av det positiva resultatet.  
Under året har det amorterats med 86,5 mkr på stadens låneskuld.  
Pensionsförpliktelser inklusive särskild löneskatt som redovisas som 
ansvarsförbindelser uppgår till 142,4 mkr (145,3 mkr).  
Dotterbolagen är mindre bolag och bidrar inte med så stora skillnader mot Vaxholms 
stad och därav inga ytterligare kommentarer för koncernen.  

3.6.1 Iakttagelser vid granskning av balansräkningen 
Avsättningar 
Staden har en pågående tvist med en entreprenadfirma där det i dagsläget är oklart hur 
utgången blir. Det finns ingen avsättning gjord i årsbokslutet.  
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3.7 Kassaflöde 
Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur 
de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes 
överensstämma med RKRs rekommendation 16.2. 
Årets kassaflöde är negativt med 31,3 mkr och har minskat stadens likvida medel till 45,0 
mkr (76,3 mkr) vid årets utgång.  
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 76,3 mkr (107,5 mkr), årets 
investeringar har belastat likviditeten med 44,7 mkr (71,5 mkr). Under året har amortering 
skett med 86,5 mkr (50,0 mkr). Staden har även lagt en handpenning för 
exploateringsmark, 23,6 mkr (0,0 mkr).   
 

Sammanställning 
kassaflödesanalys 

2018 
Koncern 

2017 
Koncern 

2018 
Staden 

2017 
Staden 

Löpande verksamheten 78,0 106,8 76,3 107,5 

Investeringsverksamheten -47,2 -71,8 -44,7 -71,5 

Finansieringsverksamheten -62,9 -50,0 -62,9 -50,0 

Periodens kassaflöde -32,1 -15,0 -31,3 -14,0 

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

Likvida medel vid årets slut 47,9 80,0 45,0 76,3 

 

Kommentarer 
Kassaflödet för kommunen och koncernen är rätt redovisat.  

3.8 Investeringsredovisning 
Staden presenterar en investeringsredovisning med uppgifter om budget 2018, utfall 
2018 samt budgetavvikelse. Totala investeringar uppgår till 46,5 mkr och budgeten 
uppgår till 94,7 mkr, prognosavvikelsen uppgår till 48,2 mkr. 
Löpande investeringar uppgår till 31,2  mkr under 2018 där gym står för 6,2 mkr, om- 
och tillbyggnad på egna fastigheter står för 13,7 mkr, gator och trafik står för 4,9 mkr och 
resterande är fördelat på ett flertal poster. Långsiktiga investeringar uppgår till 15,3 mkr 
och de två största posterna avser skolor och idrottshallar. 
 
 
Kommentarer 
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Vi rekommenderar i likhet med förra året att staden bifogar en uppföljning som visar 
förhållandet mellan total beslutad budget och utfall alternativt prognos om projektet 
fortfarande är pågående med en kortfattad beskrivning av de större projekten och 
tidplanen samt har med jämförelseår.  
Vi rekommenderar att staden ser över budgeten för investeringarna eftersom den inte 
uppnås år efter år, vilket kan innebära att trovärdigheten minskar. Förklaring till varför 
staden inte uppnått budgeten i år beror på att ett markköp inte har använts, 8,0 mkr, 
investeringar i två skolar har skjutits upp till år 2019, ca 27,3 mkr, samt att reserven på 
11,0 mkr inte har använts.  
Vår bedömning är att investeringsverksamheten som redovisas i årsredovisningen i allt 
väsentligt är korrekt upprättad.  
 

3.9 Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen har såvitt vi kunnat finna upprättats i enlighet med 
RKRs rekommendation 8.2. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en 
sammanfattande bild av kommunens ekonomiska resultat, ställning och åtaganden. 
Enligt KRL 8 kap 2 § ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska 
personerna i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Enligt RKR 8:2 framgår att 
betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna 
i en annan juridisk person, men även andra faktorer ska beaktas. Det finns dock 
möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller 
balansomslutning. 
I den sammanställda redovisningen ingår förutom Vaxholms stad även Smeden 3 AB 
samt Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB. 

3.9.1 Resultaträkning – Koncernen 
Principiellt kan sägas att nyckeltalen för kommunkoncernen är väl så viktiga som stadens 
då de återspeglar alla stadens aktiviteter, oavsett om de organiserats inom staden eller 
via stadens bolag. För Vaxholms stad är dotterbolagen av sådan art att de inte påverkar 
resultaträkningen nämnvärt och det gäller även prognosen för 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

252



 

 17 
© 2018 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Vaxholms stad 
 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31 
 
 2018-03-12 

Belopp i mkr 2018-12-31 2017-12-31 

Verksamhetens nettokostnader -627,8  -602,1  

Skatteintäkter och statsbidrag 648,8  638,3  
Finansnetto  -6,6  -9,8  

Bokslutsdispositioner 0,0  0,0  

Skatt   -0,2  -0,1  

Årets resultat 14,2  26,3  

Nettokostnader inkl. finansnetto i 
relation till skatteintäkter och 
bidrag 97,8  95,9  

Kommentarer 
Dotterbolagen är mindre bolag och bidrar inte med så stora skillnader mot Vaxholm stads 
bokslut och därav inga ytterligare kommentarer.  
Vi rekommenderar att staden ser över rutinerna vid upprättande av 
koncernredovisningen. Nu sammanställs koncernen i en excelfil som är svår att följa och 
stämma av samt att det saknas koncernverifikationer. 
 
 
 
2019-03-11 

KPMG AB 
 
 
 
Cecilia Kvist  Anders Petersson 

Auktoriserad revisor  Certifierad kommunal yrkesrevisor 

 
 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i  
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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 
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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 
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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.  

265



 

 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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2.3 Roslagsvatten AB 
2.4 Vaxholmsvatten AB 
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Lekmannarevisor i Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB 
556989-1178    Vaxholm den 22 mars 2019 
 
 
    Till årsstämman i Fastighetsbolaget
    Vasavägen 13 AB 
    Organisationsnummer 556989-1178 
 
    Till fullmäktige i Vaxholms stad 
 
 
Granskningsrapport för år 2018 
 
Jag, av fullmäktige i Vaxholms stad utsedd lekmannarevisor, har granskat 
Fastighetsbolaget Vasavägen 13 ABs verksamhet. 
 
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och 
beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som  
gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed 
i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av 
bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 
 
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig 
grund för bedömning och prövning.    

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

Bolaget bör initiera ett arbete med intern kontroll då detta för närvarande saknas. Varje år bör en risk- 
och väsentlighetsanalys genomföras och utifrån denna bör en internkontrollplan tas fram. 

Till granskningsrapporten hör bilagan Grundläggande granskning. 

 
Vaxholm dag som ovan 
 
 
Anders Haglund   
Lekmannarevisor     
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Lekmannarevisor i Vaxholm Smeden 3 AB 
556780-9875    Vaxholm den 22 mars 2019 
 
 
    Till årsstämman i Vaxholm Smeden 3 AB 
    Organisationsnummer 556780-9875 
 
    Till fullmäktige i Vaxholms stad 
 
 
Granskningsrapport för år 2018 
 
Jag, av fullmäktige i Vaxholms stad utsedd lekmannarevisor, har granskat 
Vaxholm Smeden 3 ABs verksamhet. 
 
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och 
beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som  
gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed 
i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av 
bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 
 
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig 
grund för bedömning och prövning.    

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

Bolaget bör initiera ett arbete med intern kontroll då detta för närvarande saknas. Varje år bör en risk- 
och väsentlighetsanalys genomföras och utifrån denna bör en internkontrollplan tas fram. 

Till granskningsrapporten hör bilagan Grundläggande granskning. 

 
Vaxholm dag som ovan 
 
 
Caroline Åkerhielm  
Lekmannarevisor     
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1 Sammanfattning 
KPMG har av de utsedda lekmannarevisorerna i Vaxholms stad fått i uppdrag att 
genomföra en grundläggande granskning avseende de helägda bolagen Vaxholm 
Smeden 3 AB samt Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2018. 
Efter genomförd granskning kan vi konstatera att bolagsordning och ägardirektiv finns 
för respektive bolag där bl a verksamhetsföremål och ändamål framgår. Vi bedömer att 
dokumenten innehåller för respektive bolag relevanta delar och områden. 
Vid genomgång av rutiner inom ramen för den grundläggande granskningen kan vi 
konstatera att rutinerna behöver stärkas enligt de rekommendationer som lämnas 
nedan: 

• De bägge bolagen bör initiera ett arbete med intern kontroll då detta liksom 
tidigare år saknas. Varje år bör en risk- och väsentlighetsanalys genomföras 
och utifrån denna bör en internkontrollplan tas fram. 
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2 Inledning och bakgrund 
Vi har på uppdrag av de utsedda lekmannarevisorerna i Vaxholms stad genomfört en 
grundläggande granskning avseende stadens helägda bolag. 
 

2.1 Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om bolagens verksamhet sköts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagens 
interna kontroll är tillräcklig. 
Vi har gått igenom bolagsordning och ägardirektiv för att granska att dessa innehåller 
relevanta delar. 
I övrigt har vi gått igenom följande områden för de bägge bolagen: 
 
Verksamhets- och ekonomistyrning – Har styrelsen en ändamålslig verksamhets- 
och ekonomistyrning, uppföljning och rapportering? 

• Följer bolaget upp verksamheten och ekonomin och upprättas prognoser under 
året? 

• Rapporteras resultatet till styrelsen och till Kommunstyrelsen? 
• Har styrelsen beslutat om åtgärder/analys vid avvikelser? 

 
Uppföljning av intern kontroll – Finns ett systematiskt arbete med intern kontroll 
avseende såväl verksamheten som ekonomin? 

• Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna kontrollen? 
• Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och väsentlighetsanalys? 
• Rapporteras resultatet från arbetet med intern kontroll till styrelsen och 

Kommunstyrelsen? 
 

Offentlighetsprincipen 
• Vilka rutiner finns vad gäller protokoll och handlingar i de bägge bolagen? 

• Hur och på vilket sätt anslås protokoll från styrelsesammanträdena i de bägge 
bolagen? 
 

Förtroendekänsliga poster 
En genomgång har skett av de båda bolagens bokföring för 2018 för att granska om 
kostnader för s k förtroendekänsliga poster såsom kostnader för resor, representation, 
kurser/konferenser etc förekommer. 
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2.2 Avgränsning 
Granskningen är översiktlig och utgår från förhållanden etc i samband med 
granskningstidpunkten i början på 2019. 
 

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller: 

• Aktiebolagslagen, främst 8 kap 

• Kommunallagen 
 

2.4 Ansvariga bolag 
Granskningen avser bolagen Vaxholm Smeden 3 AB samt Fastighetsbolaget 
Vasavägen 13 AB. 
 

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Intervju med stadens ekonomichef 
— Dokumentstudier, främst avseende bolagsordningar och ägardirektiv 

 

2.6 Projektorganisation 
Granskningen har utförts av Anders Petersson, certifierad kommunal yrkesrevisor. 
 

3 Bolagsordning och ägardirektiv 
Vaxholm Smeden 3 AB 
Av bolagsordningen för Vaxholm Smeden 3 AB framgår bl a verksamhetsföremål och 
ändamålet med bolagets verksamhet. Bolaget har till föremål att äga, bebygga och 
förvalta fastigheten Smeden 3 i Vaxholms stad. Bolagets syfte är att, inom ramen för av 
Vaxholms stad givna direktiv och på affärsmässiga grunder, äga, bebygga och förvalta 
fastigheten Smeden 3, Vaxholms stad.  
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe med beaktande av Vaxholms 
stads kommunala kompetens. 
Av ägardirektivet för Vaxholms Smeden 3 AB som är ett komplement till 
bolagsordningen framgår bl a att bolaget är en del av den kommunala organisationen 
samt att verksamhet och ändamål framgår av bolagsordningen. Det framgår vidare att 
bolaget ska lämna Kommunstyrelsen den information om verksamheten som den 
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begär och att den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med 
bolagets styrelse. Vad gäller förvaltningsberättelsen ska det i denna redovisas hur 
verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och 
ägardirektivet angivna syftet och ramarna med densamma. Vidare framgår att bolaget 
ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks 
genom hyresintäkter och att bolaget ska nå ett resultat i verksamheten som medger 
avkastning på ägarnas insatta kapital. Långsiktiga investeringar kan finansieras med 
lån för vilka staden kan lämna borgen. Borgensavgift utgår i dessa fall. Bolagets 
styrelse och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för 
staden minst en gång per år (ägardialog). 
 
Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB 
Av bolagsordningen för Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB framgår bl a 
verksamhetsföremål och ändamålet med bolagets verksamhet. Bolaget har till föremål 
för sin verksamhet att äga, bebygga och förvalta fastigheten Trädgårdsmästaren 19 i 
Vaxholms stad. Bolagets syfte är att inom ramen för, av Vaxholms stad givna direktiv 
och på affärsmässiga grunder, äga, bebygga och förvalta fastigheten 
Trädgårdsmästaren 19. 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe med beaktande av Vaxholms 
stads kommunala kompetens. 
Av ägardirektivet för Vasavägen 13 AB som är ett komplement till bolagsordningen 
framgår bl a att bolaget är en del av den kommunala organisationen samt att 
verksamhet och ändamål framgår av bolagsordningen. Det framgår vidare att bolaget 
ska lämna Kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär och att 
den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. 
Vad gäller förvaltningsberättelsen ska det i denna redovisas hur verksamheten 
bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och ägardirektivet 
angivna syftet och ramarna med densamma. Vidare framgår att bolaget ska bedriva sin 
verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom 
hyresintäkter och att bolaget ska nå ett resultat i verksamheten som medger 
avkastning på ägarnas insatta kapital. Långsiktiga investeringar kan finansieras med 
lån för vilka staden kan lämna borgen. Borgensavgift utgår i dessa fall. Bolagets 
styrelse och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för 
staden minst en gång per år (ägardialog). 
 

4 Genomgång av revisionsfrågor och rekommendationer 
Nedan följer en genomgång av de revisionsfrågor som är aktuella i samband med 
granskningen (svaren avser båda bolagen då rutinerna är desamma): 
 
Verksamhets- och ekonomistyrning – Har styrelsen en ändamålslig 
verksamhets- och ekonomistyrning, uppföljning och rapportering? 
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• Följer bolaget upp verksamheten och ekonomin och upprättas prognoser 
under året? Uppföljningar sker per den sista april, per den sista augusti 
(delårsbokslut) och per den sista december (årsbokslut). Helårsprognoser för 
återstoden av året upprättas i samband med uppföljningarna som görs per den 
sista april och per den sista augusti. Bolagens bokföring och all uppföljning, 
såväl ekonomisk som verksamhetsmässig, sköts av Vaxholms stad.  

• Rapporteras resultatet till styrelsen och till Kommunstyrelsen? Ja, 
styrelsen erhåller samtliga tertialuppföljningar. Ekonomichef, ekonom och 
fastighetsförvaltare är alltid med och redovisar verksamhet och ekonomi i 
samband med styrelsemötena. Kommunstyrelsen erhåller samtliga 
tertialuppföljningar. I kommunens årsredovisning ingår den sammanställda 
redovisningen som innefattar de bägge bolagen.  
Har styrelsen beslutat om åtgärder/analys vid avvikelser? Ja, styrelsen 
fattar beslut vid avvikelser. Tidigare år har fördyrande underhållskostnader 
analyserats och förklarats vid styrelsemöten. För 2018 har inga större 
avvikelser varit aktuella.  
 

Uppföljning av intern kontroll – Finns ett systematiskt arbete med intern 
kontroll avseende såväl verksamheten som ekonomin? 

• Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna 
kontrollen? Internkontrollplan saknas liksom tidigare år för bägge bolagen. 

• Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och 
väsentlighetsanalys? Såväl internkontrollplan som risk- och 
väsentlighetsanalys saknas liksom tidigare år för bägge bolagen. 

• Rapporteras resultatet från arbetet med intern kontroll till styrelsen och 
Kommunstyrelsen? I nuläget saknas liksom tidigare år arbete med intern 
kontroll för de bägge bolagen. 
 

Offentlighetsprincipen 
• Vilka rutiner finns vad gäller protokoll och handlingar i de bägge bolagen? 

Protokoll upprättas, justeras och undertecknas. Såväl protokoll som alla 
handlingar som hör till ärendelistan inför styrelsesammanträdena arkiveras i 7 
år. 

• Hur och på vilket sätt anslås protokoll från styrelsesammanträdena i de 
bägge bolagen? Protokollen från styrelsesammanträdena anslås för 
närvarande inte. 
 

Förtroendekänsliga poster 
En genomgång har skett av de båda bolagens bokföring för 2018 för att granska om 
kostnader för s k förtroendekänsliga poster såsom kostnader för resor, representation, 
kurser/konferenser etc förekommer.  
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I samband med granskningen har det konstaterats att några sådana kostnader inte 
finns för 2018 i de bägge bolagen. 
 

4.1 Rekommendationer 
Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer: 

• De bägge bolagen bör initiera ett arbete med intern kontroll då detta liksom 
tidigare år saknas. Varje år bör en risk- och väsentlighetsanalys genomföras 
och utifrån denna bör en internkontrollplan tas fram. 

 
 
 
KPMG, datum som ovan 
 
 

Anders Petersson  

Certifierad kommunal yrkesrevisor  
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Granskningsrapport 
 

Södra Roslagen miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) 

På uppdrag av Täby kommuns och Vaxholms kommuns förtroendevalda revisorer har vi 
översiktligt granskat nämndens verksamhet och ekonomiska redovisning för år 2018. 

Granskningen har omfattat: 

- Bedömning av nämndens mål och måluppföljning.  
- Bedömning av nämndens egen uppföljning av intern kontroll. 
- Översiktlig granskning av nämndens delårsbokslut.  
- Översiktlig granskning av nämndens årsbokslut.  

Kommunfullmäktige i Täby har för 2018 fastställt ett verksamhetsmål, att lagefterlevnaden 
ska vara god. Måluppfyllelsen mäts genom fyra indikatorer: 

- Andel allvarliga avvikelser vid tillsyn av hälsoskyddsverksamheter (högst 5 %) 
- Andel allvarliga avvikelser vid tillsyn av miljöskyddsverksamheten med stöd av 

miljöbalken (högst 5 %) 
- Andel föreläggande, stängning eller förbud vid livsmedelskontroll (högst 5 %) 
- Andel återkallelse av serveringstillstånd i Täby och Vaxholm (högst 5 %) 

Alla indikatorer förutom livsmedelskontrollen har klarats. Bedömningen är att måluppfyllelsen 
för SRMH är god då alla indikatorer utom ett har uppnåtts. 

Vad gäller finansiellt mål redovisar nämnden ingen avvikelse i förhållande till budget. Det 
finansiella målet har härmed nåtts och vi bedömer utfallet som förenligt med målet.  

Nämnden har följt sin plan för uppföljning av intern kontroll med tillfredsställande resultat.  

Vår granskning har inte gett upphov till några anmärkningar mot Södra Roslagens Miljö- och 
hälsoskyddsnämnd eller nämndens ledamöter.  

 

Täby 2019-03-18 

KPMG AB 

 

 

Susann Eriksson 

Auktoriserad revisor 
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Ansvarsutövandegranskning – 
Överförmyndarnämnden  

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet för kommunens gode män, förvaltare och 
förmyndare. I nämndens uppdrag ligger även ansvaret för finansiering, mål och uppföljning av 
verksamheten. Sedan 2011 är överförmyndarnämnden gemensam nämnd för Värmdö kommun 
och Vaxholm stad.  

1. Mål och uppdrag 
Kontrollmål: Nämnden/styrelsen arbetar tillfredsställande med mål och uppdrag. 

1. Iakttagelser 
Mål och plan 
Överförmyndarnämnden har antagit en detaljbudget som avser år 2018. Detaljbudgeten har en 
målstruktur som utgår från Värmdö kommunfullmäktiges sex inriktningsmål för 
mandatperioden (2014-2018): En hållbar kommun, inflytande och dialog, omsorgs och trygghet, 
livslångt lärande för livet och arbetslivet , ledarskap och medarbetarskap samt resurshållning. 
Till inriktningsmålen knyter respektive nämnd effektmål.  

Överförmyndarnämnden har utifrån inriktningsmålen skapat fyra effektmål: 

 Överförmyndarverksamheten ska ha fasta telefontider och erbjuda möjlighet till 
medborgarna att komma i kontakt med överförmyndarhandläggare genom öppettid 
varje torsdag kväll till kl 19. 

 Verksamheten ska genomsyra av rättsäkerhet och kompetens. Bl.a. ska erforderligt 
utbildning och stöd ska erbjudas handläggare vid beslutsfattande.  

 Medarbetarna har individuella medarbetar – och lönesamtal 
 Nämndens verksamhet ska ha en ekonomi i balans.  

Nämnden har beslutat om en internkontrollplan med planerade interna kontrollmoment för 
2018. 

Mätetal 
Effektmålen innehåller inte mätetal. Målen är dock utformande så att de på ett effektivt sätt 
möjliggör uppföljning såsom ”nämnden ska ha fasta telefontider” eller ”medarbetarna ska ha 
individuella medarbetar – och lönesamtal”.  

Delegering av beslut 
Det finns en delegationsordning för överförmyndarnämnden, antagen 2017-12-07, reviderad 
2018-06-07. I delegationsordningen framgår vilka funktioner som har mandat att fatta beslut 
om olika typer av ärenden. Det framgår även beloppsgränser för de olika beslutstyperna.  
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Särskilda fullmäktigeuppdrag 
Vi kan inte se att överförmyndarnämnden har fått några särskilda uppdrag från fullmäktige i 
samband med budget 2018. 

2. Bedömning 
Vår bedömning är att överförmyndarnämnden arbetar tillfredsställande med mål och uppdrag. 

Nämnden har utifrån fullmäktiges mål antagit en plan för sin verksamhet. Målens utformning 
möjliggör uppföljning av ekonomi och verksamhet. Vi noterar dock att mätetal inte använts.  

Det finns en beslutad detaljbudget för överförmyndarnämnden och nämnden har beslutat om en 
internkontrollplan med kontrollmoment för 2018.  

2. Uppföljning, kontroll, återrapportering och analys 
Kontrollmål: Nämnden/styrelsen arbetar tillfredsställande med uppföljning, kontroll samt 
återrapportering och analys. 

2.1 Iakttagelser 
Uppföljningsplan 
I detaljbudgeten finns en plan som anger att en samlad uppföljning av mål, uppdrag och 
ekonomi sker i delårsrapporten vid halvårsskiftet och i verksamhetsberättelsen för helåret. I de 
två resterande budgetuppföljningsprognoserna (BUP), för första och tredje kvartalet, görs 
uppföljning med tyngdpunkt på ekonomi. 

Mätetal 

Effektmålen bryts i BUP 2 ner i indikatorer. Indikatorerna innehåller inte mätetal utan är av 
mer generell karaktär såsom ”avvikelser i budget ska gå att förklara” eller 
”tjänstemän/medarbetare ska ha lönesamtal”.   
 
Rapportering och redovisning 
Rapportering avseende överförmyndarnämndens ekonomi sker genom tre 
budgetuppföljningsprognoser under året samt i nämndens årsredovisning (preliminär version, 
beslut om planen tas 12/3-2019, ärendet bereddes på presidieberedningen 4/3-2018)). I 
uppföljningen presenteras det ekonomiska resultatet per verksamhet samt en prognos för 
helåret. I BUP 2 prognostiseras en negativ budgetavvikelse på 0,2 mnkr för helåret. Orsak till 
avvikelse redovisas, men åtgärder redovisas inte. Även i BUP 3 (november) är det 
prognostiserade resultatet för 2018 en negativ avvikelse på 0,2 mnkr.  
 
I budgetuppföljningsprognos 2 presenteras måluppföljning och bedömning av måluppfyllelse. 
Till respektive indikator lämnas en kommentar som redogör för aktiviteter som genomförts eller 
planeras för att uppnå målet. 
 
En protokollsgenomgång visar att samtliga budgetuppföljningar samt föregående års 
verksamhetsberättelse har behandlats på nämndens sammanträden under året. Ekonomi eller 
verksamhetsmål behandlas inte utöver detta. Nämnden har dock endast fyra sammanträden 
under 2018.  
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Anmälan av delegationsbeslut 
En protokollsgenomgång av tillgängliga protokoll från sammanträden från 2018 visar att 
delegationsbeslut är en stående punkt på nämndens sammanträden.  
 
Analys och aktiva åtgärder 
Vid BUP 1, 2 och 3 prognostiserar nämnden en budgetavvikelse på 0,2 mnkr för helåret, vilket 
innebär en negativ avvikelse mot budget med cirka 6,5 %. Avvikelsens konsekvens för ekonomi, 
näringsliv, miljö, medborgare  och barn beskrivs i ett inledande stycke där slutsatsen är att 
avvikelsen endast ger konsekvenser för ekonomin.  
 
Den prognostiserade negativa avvikelsen förklaras bland annat av icke kompenserade kostnader 
från migrationsverket för gode män för ensamkommande barn samt ökade kostnader för den 
obligatoriska uppdateringen av handläggningssystemet som uppgår till 300 tkr. I BUP 1, 2 och 3 
anger nämnden i olika formuleringar att den har begränsat utrymme att vidta åtgärder för att nå 
en budget i balans. Följaktligen innehåller inte rapporterna heller någon information om 
planerade eller vidtagna åtgärder. I BUP 3 anges att “eftersom det inte finns några marginaler 
att använda kan några åtgärder för att eliminera underskottet för 2018 inte föreslås”. 
 
2.2 Bedömning 
Vår bedömning är att överförmyndarnämnden arbetar tillfredsställande med uppföljning, 
kontroll samt återrapportering och analys. 

Det finns en systematik i uppföljningen vad gäller nämndens ekonomi och mål. Vi noterar att 
nämnden inte föreslår åtgärder för att uppnå en budget i balans men konstaterar samtidigt att 
en analys genomförts som visar på att det ekonomiska läget inte möjliggör vidtagande av 
åtgärder. 

 

3. Ekonomiskt resultat och måluppfyllelse 
Kontrollmål: Nämnden/styrelsen har ett tillfredsställande verksamhetsmässigt och ekonomiskt 
resultat. 

3.1 Iakttagelser 
Iakttagelser baseras på nämndens verksamhetsberättelse för 2018 som antagits av nämnden 
(2019-03-12).  

 
Måluppfyllelse 
Av nämndens fyra antagna effektmål för 2018 bedöms tre som uppfyllda (medborgarna ska 
erbjudas god tillgänglighet och service, verksamheten ska genomsyras av rättssäkerhet och 
kompetens samt Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare) och ett som ej uppfyllt 
(nämndens verksamhet ska ha en ekonomi i balans). Samtliga effektmål utvärderas genom 
under året tidigare angivna indikatorer. För effektmålet ”medborgarna ska erbjudas god 
tillgänglighet och service” noteras att den enkätundersökning som genomförts visar en klar 
förbättring jämfört med 2017 (85 % av tillfrågande anger att de är delvis till helt nöjda med 
överförmyndarnämndens telefontider, jämfört med 72 % 2017). 
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Ekonomi   
Nämnden redovisar en negativ avvikelse på 463 tkr för 2018, vilket motsvarar en avvikelse mot 
budget med 16,2 %. Resultatet är även klart sämre än det prognostiserade resultatet i BUP 3 
(november 2018). Försämringen uppges enligt verksamhetsberättelsen bero på högre IT-
kostnader samt högre kostnader för gode män.  

 

3.2 Bedömning 
Vi bedömer att nämnden inte har ett tillfredställande resultat för ekonomi och verksamhet. 
Bedömningen grundar sig på att nämnden redovisar ett underskott på 463 tkr för året. Vidare 
noterar vi en bristande prognossäkerhet under året. I jämförelse med tertial 3 som redovisades 
relativt tätt innan årsskiftet (november) har resultatet försämrats med drygt 250 tkr. Vi 
konstaterar avslutningsvis att nämnden bedömer ett effektmål som ej uppfyllt, och tre som 
uppfyllda.   
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Vaxholms stad - Långsiktig finansiell planering - PM 
 

2018-10-22 
 

 
Styrande dokument 

Mål och budget 2019-2021 

I dokumentet framgår stadens budgetprocess. Följande sker kronologiskt under året: 

• Februari – analys av omvärld och av verksamhetsbehov. Respektive verksamhet i 
staden ansvarar för sitt respektive område. 

• Mars – ny befolkningsprognos. Staden erhåller i mars varje år en statistikfil från 
Statistiska Centralbyrån över befolkningen och dess sammansättning. 

• April – Kommunstyrelsens strategidag. Syftet är att Kommunstyrelsen ska sätta 
”spelreglerna” för budgetprocessen. 

• Maj – Övriga nämnders strategidag. 
• Juni – Kommunstyrelsen fattar beslut om ramärendet gällande Mål och budget (för 

de kommande tre åren). Detta innehåller en samlad beskrivning av de aktuella 
förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering, exempelvis 
befolkningsprognoser och ekonomiska förutsättningar.  

• September – nämnderna ska lämna kommentarer d v s yttra sig över Mål och 
budget. Yttrandet ska vara nämndsbehandlat. 

• Oktober – Mål och budget samt skattesats fastställs i Kommunstyrelsen. Hänsyn tas 
då till förnyad omvärldsinformation. 

• November – Mål och budget samt skattesats fastställs i Kommunfullmäktige. 
Samtidigt fastställs även taxor och avgifter av Kommunfullmäktige. 

• December – Verksamheterna arbetarna med sina respektive detaljbudgetar. 

 

Återrapporteringen av Mål och budget sker till Kommunfullmäktige tre gånger under året, i de 
båda tertialboksluten per april och per augusti samt i årsredovisningen. 

För Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden gäller s k volymbudgetar, d v s deras 
ramar förändras utifrån prognostiserade volymer i verksamheterna. 

 

Finanspolicy 

Stadens gällande finanspolicy är daterad 2014-05-12. Policyn anger ramarna för hur 
finansverksamheten inom staden och dess bolag (direkt eller indirekt ägarandel större än 50 
%) ska bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditets- och pensionsmedelsförvaltning 
samt finansiering. I inledningsavsnittet framgår att policyn syftar till att: 

• Ange finansverksamhetens mål 
• Fastställa finansverksamhetens organisation 
• Begränsa de finansiella risker som förekommer i finansverksamheten 
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• Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten. 

Finansverksamhetens övergripande mål är att förvaltningen av stadens medel ska ske på ett 
sådant sätt att kraven på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. I detta mål 
ligger: 

• Säkerställande av stadens betalningsförmåga på kort och lång sikt. 
• Minimering av stadens räntekostnader. 
• Säker och effektiv finanshantering utan spekulativa inslag. 
• God intern kontroll. 

I policyn framgår vidare Kommunfullmäktiges respektive Kommunstyrelsens ansvar samt vad 
som ska gälla kring placeringar, likviditetsförvaltning, finansiering, derivat, finansiering av 
verksamhetslokaler, finansiell leasing, borgen & garantier, pensionsmedelsförvaltning samt 
internkontroll och rapportering. 

 

Vision och Målområden 

Vaxholms stads vision som Kommunfullmäktige fattat beslut om är: Vaxholms stad ska 
vara en attraktiv plats att leva och bo på. Detta innebär att Vaxholms stad ska vara en 
kulturell skärgårdsstad 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. 

Kommunfullmäktige har dessutom fattat beslut om följande målområden: 
 

1. 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” 

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

3. Ekonomi ”Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är 
kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt” 

 

Respektive styrelse/nämnd bryter ned målområdena till egna mål. Måluppfyllelsen mäts 
genom olika nyckeltal och indikatorer. 

Staden har även tre övergripande finansiella mål som ingår i målområdet Ekonomi. Dessa 
är: 

1. Budgetavvikelse 
2. Resultat i procent av skatteintäkterna  
3. Soliditet 
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Befolkningsprognos 

Staden levererar en statistikfil från SCB till företaget Statisticon i Uppsala som utvecklar 
befolkningsprognoserna för staden. Prognoserna bygger på historiska data och utveckling 
utifrån befintlig befolkning. Befolkningsprognosen ser, enligt Statisticon, ut enligt följande de 
kommande åren: 

 
En beräkning har dessutom skett vad gäller befolkningsökningen i olika åldrar jämfört med 
2017 på såväl fem som tio års sikt enligt nedan: 

 

Rapporten från Statisticon innehåller en rad tabeller, diagram etc över befolkningens 
prognostiserade sammansättning framöver. Statisticon gör även en 
bostadsbyggnadsprognos vad gäller småhus och flerbostadshus framöver. För denna 
prognos levererar staden material. I nuläget sträcker sig prognoserna till år 2036. 
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Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys etc 

Mål och budget 2019-2021 innehåller en resultatbudget fram t o m 2025 enligt nedan. 

 

 

 

Vad gäller skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning erhåller staden prognoser 
från SKL löpande under året. Prognoserna från SKL finns i två versioner, en som är gratis 
och en mer avancerad som staden betalar en avgift för. 

Skatteintäkterna samt generella statsbidrag och utjämning är kopplade till 
befolkningsprognosen. Vissa justeringsposter uppstår alltid i form av sluträkningar av 
skatteintäkter samt även justering av fastighetsavgift. Utfallet vad gäller skatteintäkter och 
generella statsbidrag och utjämning brukar hamna väldigt nära budgeterade belopp. 

I Mål och budget finns det med en sammanställning över utvecklingen av dels skatteintäkter 
och dels nettokostnader enligt nedan: 
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Utifrån sammanställningen ovan framgår att nettokostnadernas ökning beräknas överstiga 
ökningen avseende skatter, utjämning och generella statsbidrag för åren 2022 och 2024. 

Vad gäller balansräkningar görs inga prognoser framåt i tiden. Hänsyn tas dock till planerade 
och budgeterade investeringar, i resultatbudgetarna ovan, vad gäller kostnader såsom 
avskrivningar, internränta och även driftskostnader som blir konsekvensen av planerade 
investeringsbeslut. Ekonomichefen gör bedömning kring bl a stadens soliditet och dennas 
förändring samt även analys kring låneskuldens utveckling.  

Prognoser/planering sker vad gäller kassaflöde (dock inte utifrån den uppställning som finns i 
kommunala redovisningslagen KRL). 

 

Investeringar och exploatering m m 

I Mål och budget framgår att staden både för 2018 och även för vart och ett av de kommande 
åren 2019-2025 budgeterar med löpande investeringar på 38 mnkr per år. Utfallet för 2018 
bedöms bli 27,8 mnkr. 

Vad gäller långsiktiga investeringar görs följande prognos fram till 2025 i Mål och budget: 
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Staden använder tjänsten KI Finans som tillhandhålls av Kommuninvest. KI Finans är en 
webbaserad finansförvaltningstjänst för transaktionshantering, analys och rapportering av 
finansiella skulder och tillgångar. Bl a går det att arbeta med simuleringar kring olika 
räntenivåer utifrån nuvarande marknadsförutsättningar. Vad gäller finansieringen av 
investeringar m m framgår följande enligt Mål och budget: 

 

 

Summa exploatering avser överskott från exploateringsverksamheten för vart och ett av 
ovanstående år. Staden har arbetat fram ett s k Exploateringsprogram. Som grund för detta 
program finns stadens översiktsplan. Ett större kommande exploateringsprojekt för staden är 
Norrberget. 

 

Övrigt 

Varje år genomför staden en lönekartläggning för alla tillsvidareanställda. Syftet med 
lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan 
kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Lönekartläggningen görs av 
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personalavdelningen i samarbete med fackliga parter och utgör ett av underlagen inför Mål 
och budget. 

Stadens byggplaner (där mycket arbete utförs av planenheten) skickas också till företaget 
Statisticon i Uppsala. Statisticon använder detta material i samband med arbete med 
befolkningsprognosen. Vad gäller bostadsbyggnaden sker prognoser både vad gäller 
flerbostadshus och småhus samt även för varje kommundel (den indelning som gäller är 1. 
Resarö, 2. Rindö/Skarpö, 3. Bogesund inkl Karlsudd, 4. Kullö, 5. Övriga öar, 6. Vaxö östra 
samt 7. Vaxö västra). Nuvarande bostadsbyggnadsprognoser sträcker sig fram till och med 
år 2035. 

Stadens ekonomiavdelning tar även del av publikationer samt samlar även in information 
som berör det kommunala området och som påverkar kommunernas ekonomi på olika sätt. 
Detta är t ex information från SKL kring arbetsgivaravgifter, prisindex för kommunal 
verksamhet m m. Staden tar även del av SKLs Budgetförutsättningar (dessa har ett 3-
årsfokus) samt även deras Ekonomirapporter som kommer två gånger om året. 

Staden har KPA som pensionsförvaltare. I samband med arbete med årsredovisning beställs 
en rapport från KPA vad gäller de olika pensionsdelarna. Information finns om det gångna 
året samt även prognoser fem år framåt i tiden. 

I samband med styrelsens och nämndernas strategidagar under våren upprättas en 
riskanalys för respektive styrelse/nämnd. En dialog kring riskanalysen sker även med 
ledamöterna i respektive styrelse/nämnd. Utifrån riskanalysen tas internkontrollplan för året 
fram. Uppföljning av internkontrollplan sker också i samband med årsbokslutet. 

Stadens ledningsgrupp består av kommundirektör, ekonomichef, personalchef, IT-chef, 
kanslichef, kommunikationschef samt de tre förvaltningscheferna. Ledningsgruppen har 
möten löpande (två gånger i månaden) med ett planerat fördjupat ledningsgruppsmöte i maj.  

I staden finns även ett s k Kvalitetsråd/-grupp där verksamhetscontrollers ingår.  
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1 Sammanfattning 
Vi har av Vaxholms stads förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att granska huruvida 
nämndernas ansvarsutövande under 2018 varit tillfredsställande. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2018. 
Syftet med granskningen är att få en bild av hur väl ledning och styrning fungerar samt 
att få en bild av hur nämnderna kontrollerar och följer upp verksamheten. 
Granskningen ska besvara följande övergripande revisionsfråga: Är nämndernas 
ansvarsutövande tillfredsställande?  
I de förtroendevalda revisorernas breda uppdrag ingår att varje år granska all 
verksamhet. Enligt God revisionssed ska granskningen vara så omfattande att 
revisorerna kan uttala sig i ansvarsfrågan för nämnder och styrelser (i det följande 
används begreppet nämnder vilket inkluderar kommunstyrelsen). Detta kräver att 
kommunens revisorer har gjort en bedömning om nämndens ansvarsutövande är 
tillfredställande. Med ansvarsutövande avses nämndernas aktiva åtgärder med att 
leda, styra, följa upp och kontrollera verksamhet och ekonomi. Ett effektivt 
ansvarsutövande förutsätter att det finns rutiner som stödjer nämnderna i deras arbete.  
Kommunstyrelsen och samtliga nämnder har genomfört en riskanalys i samband med 
utformningen av internkontrollplanerna för 2018. Riskanalysen utgörs av en 
konsekvens- och sannolikhetsbedömning av de risker som identifierats. Riskerna 
delades in utefter område och riskvärde. För risker där konsekvensen bedömdes vara 
allvarlig eller mycket allvarlig, d.v.s. de mest väsentliga riskerna, planerades 
förebyggande åtgärder samt kontrollmoment, uppföljning och vem som ansvarar för att 
åtgärden genomförs och följs upp. Resultatet av åtgärderna följs upp vid uppföljningen 
av internkontrollplanerna som beslutas i nämnderna i februari och mars. 
Kommunfullmäktige har vid tiden för författandet av denna rapport inte fattat beslut om 
kommunens årsredovisning för 2018. Likt årsredovisningen har nämnderna och 
kommunstyrelsen ännu inte fattat beslut om uppföljningar av respektive 
internkontrollplan.  
Nämnderna har i internkontrollplanerna beskrivit att verksamheterna ska bedrivas 
kostnadseffektivt. Detsamma har kommunfullmäktige gjort i Mål och budget. 
Kommunen har beskrivit kostnadseffektivitet som en god måluppfyllelse inom kvalitet 
och ekonomi samtidigt. Vi gör bedömningen att beskrivningen av kostnadseffektivitet 
för kommunen är ändamålsenlig.  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och mot bakgrund av 
svaren på revisionsfrågorna är att nämndernas ansvarsutövande under 2018 varit i allt 
väsentligt tillfredsställande.  
  

307



 

 3 
© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Vaxholms stad 
 Granskning av nämndernas ansvarsutövande 2018 
Rapport 
2019-03-11 

2 Bakgrund 
I de förtroendevalda revisorernas breda uppdrag ingår att varje år granska all 
verksamhet. Enligt God revisionssed ska granskningen vara så omfattande att 
revisorerna kan uttala sig i ansvarsfrågan för nämnder och styrelser (i det följande 
används begreppet nämnder vilket inkluderar kommunstyrelsen). Detta kräver att 
kommunens revisorer har gjort en bedömning om nämndens ansvarsutövande är 
tillfredställande. Med ansvarsutövande avses nämndernas aktiva åtgärder med att 
leda, styra, följa upp och kontrollera verksamhet och ekonomi. Ett effektivt 
ansvarsutövande förutsätter att det finns rutiner som stödjer nämnderna i deras arbete.  
Enligt Sveriges Kommuner Landsting kan en systematisk grundläggande granskning 
ge information och kunskap och en stabil grund att stå på i ansvarsprövningen. Vidare 
bidrar den till att synliggöra revisionen.  
Mot denna bakgrund har vi av Vaxholm stads revisorer fått i uppdrag att genomföra en 
grundläggande granskning av nämndernas ansvarsutövande. I enlighet med 
revisorernas önskemål ingår i granskningen även att få insyn i hur nämnderna arbetar 
förebyggande mot oegentligheter. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.  

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen är att få en bild av hur väl ledning och styrning fungerar samt 
att få en bild av hur nämnderna kontrollerar och följer upp verksamheten.  
Granskningen besvarar följande övergripande revisionsfråga:  

• Är nämndernas ansvarsutövande tillfredsställande?  

För att komma fram till ett rimligt säkert svar på den övergripande revisionsfrågan har 
underlag inhämtats för att ta reda på i vilken grad följande förutsättningar är uppfyllda 
för berörda nämnder: 
Alla nämnder: 

• Gör nämnden en systematisk riskanalys av sin verksamhet? 
• Finns specifika åtgärder för att motverka de mest väsentliga riskerna och 

säkerställs att dessa genomförs och leder till önskat resultat? 
• Har nämnden en tillfredsställande uppföljning av den samlade måluppfyllelsen?  
• Är uppföljningen spårbar utifrån nämndens formella ärenden och protokoll? 
• Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser? 
• Har nämnden tydliggjort hur kostnadseffektivitet mäts och vilken nivå som 

eftersträvas 
• Har nämnden säkerställt genomförande/följsamhet till specifika uppdrag som 

lämnats från fullmäktige?  

Ansvariga nämnder är kommunstyrelsen och stadens samtliga facknämnder. 
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2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

• Kommunallagen (SFS 2017:725)  

• Kommunfullmäktiges fastställda reglementen för styrelse och nämnder 

• Kommunfullmäktiges övergripande mål 2018 

• Mål för kommunstyrelsen och respektive nämnd 

• God revisionssed i kommunal verksamhet 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

• Granskning av nämndernas styrdokument och protokoll – i denna del arbetar de 
förtroendevalda revisorerna utifrån den checklista för protokollsgenomgång som 
KPMG tillhandahållit. 

• Dialogmöten genomförs enligt vedertagen planering med minst ett möte med 
varje nämnd under året, fram till årsbokslutet 2018 (revisorerna har dock inte 
träffat barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för dialogmöten under 
året).  
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Systematisk riskanalys 

I samband med utformningen av internkontrollplanen genomför respektive förvaltning 
en riskanalys. Kommunstyrelsen och samtliga nämnder har beslutat om en 
internkontrollplan för 2018. Riskanalysen utgörs av en konsekvens- och 
sannolikhetsbedömning av de risker som förvaltningarna identifierar. I interkontroll-
planerna för 2018 delades riskerna in i riskområdena Lagar och föreskrifter, finansiell 
rapportering samt mål och effektivitet. Riskerna kategoriseras sedan utifrån variablerna 
konsekvens och sannolikhet som räknas ihop till ett riskvärde. De möjliga riskvärdena 
var låg, medium och kritisk. Detta illustreras genom figur 1 (exempel från KS 
internkontrollplan 2018).  

 
Figur 1 

3.1.1 Kommunstyrelsen 
Riskanalysen utgörs av en konsekvens- och sannolikhetsbedömning av de 22 risker 
som identifierats. Riskerna delades in i riskområdena Lagar och föreskrifter, finansiell 
rapportering samt mål och effektivitet. Fem av dessa bedömdes vara kritiska, elva 
bedömdes ha riskvärde medium och sex risker bedömdes ha lågt riskvärde. För risker 
med kritiskt riskvärde planerades förebyggande åtgärder samt kontrollmoment och 
uppföljning. För risker där konsekvensen bedömdes vara allvarlig eller mycket allvarlig 
gjordes detsamma. För resterande risker planerades inte förebyggande åtgärder. 
Riskerna som bedömdes ha riskvärde medium eller kritisk var följande:  
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Lagar och föreskrifter 
• Medarbetare har brister i kunskap om GDPR samt saknar intern vägledning och 

stöd, t.ex. i form av rutiner (kritisk).  
• Bristande diarieföring och arkivering (kritisk).  

Finansiell rapportering 
• Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster (kritisk). 
• Felaktigheter vid köp av varor och tjänster (medium).  

Mål och effektivitet 
• Insatser inom fastställda projekt- och utvecklingsplaner håller inte utlovad kvalitet 

eller tid (medium).  
• Bristande dialog/kommunikation med invånare (medium).  
• Brister i tillgänglighet, bemötande och service till invånare (medium). 
• Exploateringsavtal är ej tillräckligt omfattande (kritisk).  
• Förseningar i plan- och genomförandeprocessen vid stadsbyggnadsprojekt 

(medium).  
• Bristande information och kommunikation av utvecklingsplaner till invånare från 

politik och förvaltning (kritisk).  
• Dataintrång (medium).  
• Allvarligt hot mot personal eller politiker (medium).  
• Centrala verksamhetssystem är ur funktion (medium).  
• Felrekrytering (medium).  
• Ökad sjukfrånvaro (medium).  
• Felaktig avvikelserapportering inför löneutbetalning (medium).  

3.1.2 Socialnämnden 
Socialnämnden identifierade nio risker för dess verksamheter. För varje risk beskrevs 
vad konsekvensen skulle vara ifall risken inträffade. Tre av riskerna bedömdes vara 
kritiska och sex bedömdes ha riskvärde medium. För samtliga risker planerades 
förebyggande åtgärder samt kontrollmoment och uppföljning. Riskerna var följande: 
Lagar och föreskrifter 

• Avsaknad av genomförandeplan (medium).  
• Att handläggning och beslut inte följer nationella mål, lagar och rättspraxis 

(medium). 
• Att beslut fattas i strid med delegationsordning (medium).  
• Medarbetare har brister i kunskap om GDPR samt saknar intern vägledning och 

stöd, t.ex. i form av rutiner (kritisk).  

Finansiell rapportering 
• Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster (kritisk).  
• Felaktigheter vid köp av varor och tjänster (medium).  

Mål och effektivitet 
• Felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd (medium). 
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• Insatser inom utförarverksamhet håller inte utlovad kvalitet (kritisk).  
• Att oriktiga underlag ger brister i analyser om kostnader samt behov av insatser 

(medium). 

3.1.3 Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden identifierade tio risker för dess verksamheter. För varje 
risk beskrevs vad konsekvensen skulle vara ifall risken inträffade. Sex av riskerna 
bedömdes vara kritiska och fyra bedömdes ha riskvärde medium. För samtliga risker 
planerades förebyggande åtgärder samt kontrollmoment och uppföljning. Riskerna var 
följande: 
Lagar och föreskrifter 

• Medarbetare har brister i kunskap om GDPR samt saknar intern vägledning och 
stöd, t.ex. i form av rutiner (kritisk).  

• Riskfylld trafiksituation vid skolorna (kritisk).  

Finansiell rapportering 
• Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster (kritisk). 
• Felaktigheter vid köp av varor och tjänster (medium).  

Mål och effektivitet 
• Rektorer har inte tillräckliga förutsättningar för att fullfölja sitt pedagogiska 

ledarskap (medium) 
• Brist på behöriga förskollärare och fritidspedagoger (kritisk).  
• Brist på behöriga lärare (medium). 
• Bristande strategisk lokalförsörjning (medium).  
• Saknas en underhållsplan för lokaler, kopplat till processen för lokalförsörjning 

(kritisk). 
• Rörig trafiksituation vid skolorna under tider för hämtning och lämning (kritisk).  

3.1.4 Stadsbyggnadsnämnden 
Stadsbyggnadsnämnden identifierade tio risker för dess verksamheter. För varje risk 
beskrevs vad konsekvensen skulle vara ifall risken inträffade. Två av riskerna 
bedömdes vara kritiska, sex av riskerna bedömdes ha riskvärde medium och två risker 
bedömdes ha lågt riskvärde. För riskerna med kritiskt och medium riskvärde 
planerades förebyggande åtgärder samt kontrollmoment och uppföljning. För 
resterande risker planerades inte förebyggande åtgärder. Riskerna som bedömdes ha 
riskvärde medium eller kritisk var följande:  
Lagar och föreskrifter 

• Medarbetare har brister i kunskap om GDPR samt saknar intern vägledning och 
stöd, t.ex. i form av rutiner (kritisk).  

Finansiell rapportering 
• Avvikelser mellan faktureringsunderlag för bygglov och kundfaktura (medium).  
• Felaktigheter vid köp av varor och tjänster (medium).  
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• Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster (kritisk). 

Mål och effektivitet 
• Höga krav och förväntningar från sakägare, t.ex. hög andel överklaganden och 

avslag (medium).  
• Ökade resurser för tillsynsarbete ger konfliktytor (medium).  
• Regelverk ändras och/eller är svåra att tolka (medium).  
• Möjlighet att upprätthålla service och information, t.ex. via hemsida och telefon 

(medium) 

3.1.5 Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Nämnden för teknik, fritid och kultur identifierade åtta risker för dess verksamheter. För 
varje risk beskrevs vad konsekvensen skulle vara ifall risken inträffade. Fem av 
riskerna bedömdes vara kritiska och tre av riskerna bedömdes ha riskvärde medium. 
För samtliga risker planerades förebyggande åtgärder samt kontrollmoment och 
uppföljning. Riskerna var följande:  
Lagar och föreskrifter 

• Medarbetare har brister i kunskap om GDPR samt saknar intern vägledning och 
stöd, t.ex. i form av rutiner (kritisk).  

Finansiell rapportering 
• Felaktig fakturering (medium).  
• Felaktigheter vid köp av varor och tjänster (medium).  
• Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster (kritisk). 

Mål och effektivitet 
• Hög personalomsättning (kritisk).  
• Svårt att rekrytera personal (kritisk). 
• Avsaknad av relevanta digitala verksamhetsstöd (kritisk).  
• Bristfälliga eller obefintliga rutiner (medium).  

 

3.2 Åtgärder 
I internkontrollplanerna har respektive nämnd redovisat ett antal åtgärder i syfte att 
hantera riskerna. Åtgärderna syftar framför allt till att motverka de mest väsentliga 
riskerna. För varje åtgärd redovisas vem som är kontrollansvarig, vilken metod som 
ska användas vid uppföljningen av åtgärderna samt när uppföljning av åtgärderna ska 
genomföras. Resultatet av åtgärderna redovisas årligen i uppföljningen av 
internkontrollplanen. Uppföljningen av internkontrollplanerna 2018 är planerad att 
beslutas vid kommunstyrelsens sammanträde 21 mars 2019 och på respektives 
nämnds möte i februari.  
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När internkontrollplanerna för 2018 beslutades, så beslutade kommunstyrelsen även 
om en uppföljning av 2017 års internkontrollplan. I uppföljningen av internkontroll-
planen hade kommunstyrelsen identifierat risker inom mål och effektivitet, lagar och 
föreskrifter samt finansiell rapportering. För området mål och effektivitet hade 
felrekrytering och fel vid avvikelserapportering lön identifierats som risker. För båda 
riskerna beslutades ett kontrollmoment vardera. Avseende felrekrytering var 
kontrollmomentet ”Alla moment genomförda i rekryteringsprocessen”. HR-enheten 
genomförde fem stickprov med resultatet att tre av fem personalakter var fullständiga. I 
den ena akten saknades ansökan samt betyg/intyg och i den andra akten saknades 
examensbevis och lärarlegitimation, vilket behövdes då tjänsten var grundskollärare. 
För risken fel vid avvikelserapportering lön kontrollerades antal avvikelser som 
rapporterats under året. HR-enheten genomförde stickprov från tre slumpmässigt 
utvalda chefer och kontrollerade följande punkter: 

• Antal avvikelser som hamnat i ”manuella löneposter". 

• Antal avvikelser som ej har rapporterats i BeSched alls, utan kommit t.ex. via 
mail. 

• Felaktig frånvarorapportering; för mycket uttagen semester/semestertimmar. 
Av kontrollen framkom att avvikelser som hamnat i manuella löneposter var 14 stycken. 
Antal avvikelser som inte hade rapporterats i BeSched, utan kommit via e-post var tre 
stycken och felaktig frånvaro genom för mycket uttagen semester var fyra avvikelser. 
För båda riskerna inom mål och effektivitet bedömdes det vara mindre avvikelser.  
För riskområdet lagar och föreskrifter identifierades låg avtalstrohet som den enda 
risken. Kontrollmomentet för risken var ”andel volym staden har handlat för med 
avtalade leverantörer”. Vid kontrollen av risken var avtalstroheten 93 procent. Det 
bedömdes som ett godkänt resultat och det bedömdes således vara en mindre 
avvikelse avseende risken.  
För riskområdet finansiell rapportering identifierades fyra risker. De fyra riskerna var 
upphandlingsplan, felaktigheter vid köp av varor och tjänster, inaktuella leverantörs-
register samt ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster. Dessa fyra 
risker kontrollerades och utvärderades 2018. Resultatet av samtliga kontroller var att 
det inte uppstått några avvikelser under 2017 kopplat till dessa risker. 
Under 2018 har ett par avvikelser rapporterats i tertialboksluten. Avvikelserna har 
framför allt berört barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt 
stadsbyggnadsnämnden. Avseende barn- och utbildningsnämnden bedömdes andel 
förskolor och skolor med Grön flagg inte nå upp till målnivån. För stadsbyggnads-
nämnden är prognosen att nämnden inte når målnivån vad gäller handläggningstiden 
från det att ansökan är inkommen till att den är expedierad samt andel av kart- och 
mättjänster som beställs via webbformulär. Socialnämnden prognostiserades missa 
målnivån för två mål. Dessa var hushåll med ekonomiskt bistånd som erhållit bistånd i 
10-12 månader under året samt målnivån avseende elever i årskurs 9 som har använt 
narkotika någon gång. För varje prognos av målen finns en analys där anledningen till 
att målnivån inte väntas uppnås beskrivs. När det i tertialbokslut ett och två 
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redovisades att målnivån inte nåddes för ovanstående mål valde nämnderna i samtliga 
fall att notera information till protokollet utan åtgärd.  

3.3 Uppföljning av samlad måluppfyllelse 
Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande målområden för kommunen. 
Dessa är Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. Respektive nämnd har sedan fastställt 
strategiska mål, indikatorer och aktiviteter för sin respektive verksamhet. 
Kommunstyrelsens och samtliga nämnders mål utifrån de övergripande målområdena 
för 2018 följs upp i årsredovisningen 2018. Resultatuppföljningen utgick till stor del från 
Rådet för främjande av kommunala analysers (RKA) databas Kolada. Hur den 
övergripande uppföljningen av målen i delårsrapporten såg ut illustreras nedan (se bild 
2).  

 
Bild 2 

Årsredovisningen och uppföljning av internkontrollplan har dokumenterats i 
kommunstyrelsens och övriga nämnders protokoll. Därtill genomförs en kontinuerlig 
uppföljning av det ekonomiska resultatet i nämnderna. Vidare redovisas 
måluppfyllelsen för målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi i tertialrapporter två 
gånger om året.  

3.4 Kostnadseffektivitet 
I beskrivningen av syftet med internkontrollplanen för 2018 står: ”en ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet uppnås. Det innebär att ha kontroll över insatta resurser, 
prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp i 
förhållande till fastställd verksamhetsinriktning och strategiska mål. Kvalitet/ 
verksamhetsresultat ska relateras till insatta resurser”. Kostnadseffektivitet har inte 
definierats vidare i internkontrollplanen. Ekonomi- och upphandlingsenheten har dock 
framfört att kvalitet/verksamhetsresultat ska relateras till insatta resurser. Till exempel 
finns det inom målområdet ekonomi indikatorer i form av nettokostnadsavvikelse, 
budget i balans, med mera. Dessa beskrivningar innebär att om kommunstyrelsen 
uppfyller målen inom ekonomi och kvalitet innebär det att verksamheterna är 
kostnadseffektiva. Således är den eftersträvade nivån att minst uppnå målen för 
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kvalitet och livsmiljö, samtidigt som budgeten är i balans och minst uppnå de 
övergripande finansiella målen.  
I kommunens Mål och budget är, som ovan nämnt, ett av målområdena ekonomi. 
Målet för ekonomin är närmare definierat: ”Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. 
Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde 
som möjligt”.  

3.5 Genomförande och följsamhet av uppdrag från fullmäktige 
Vid de förtroendevalda revisorernas träff med kommunstyrelsens arbetsutskott samt 
ledande tjänstemän ställde revisorerna frågor kring de uppdrag som fick bedömningen 
”rött” i kommunens delårsrapport. För de mål där bedömningen var röd har de 
ansvariga handläggarna/tjänstemännen tagit fram handlingsplaner/åtgärdsplaner som 
staden ska arbeta efter. I kommunstyrelsens och nämndernas protokoll och handlingar 
för 2018 framgår det inte vilka beslut som är kopplade till målen i Mål och budget.  

3.6 Kommentar 
Kommunstyrelsen och samtliga nämnder har genomfört en ändamålsenlig riskanalys i 
samband med utformningen av internkontrollplanerna för 2018. Riskanalysen utgörs av 
en konsekvens- och sannolikhetsbedömning av de risker som identifierats och åtgärder 
kopplas till de risker som bedöms ha riskvärde medium eller kritiskt. För dessa risker 
planerades förebyggande åtgärder samt kontrollmoment, uppföljning och vem som 
ansvarar för att åtgärden genomförs och följs upp. Resultatet av åtgärderna följs upp 
vid uppföljningen av internkontrollplanerna som beslutas i nämnderna i februari och 
mars.  
Årsredovisningar och uppföljning av internkontrollplanerna har dokumenterats i 
nämndernas protokoll. Därtill genomförs en kontinuerlig uppföljning av måluppfyllelse 
för målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi i nämnderna.  
Kommunen har beskrivit kostnadseffektivitet som en god måluppfyllelse inom kvalitet 
och ekonomi samtidigt. Vi gör bedömningen att beskrivningen av kostnadseffektivitet 
för kommunen är ändamålsenlig.  
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4 Slutsats och rekommendationer  
4.1 Svar på revisionsfrågorna  

Gör nämnden en systematisk 
riskanalys av sin verksamhet? 

Ja. Kommunstyrelsen och samtliga 
nämnder har genomfört en riskanalys i 
samband med utformningen av 
internkontrollplanerna för 2018. 
Riskanalysen utgörs av en konsekvens- 
och sannolikhetsbedömning av de risker 
som identifierats. Riskerna delades in 
utefter område och riskvärde.  

Finns specifika åtgärder för att 
motverka de mest väsentliga riskerna 
och säkerställs att dessa genomförs 
och leder till önskat resultat? 

Ja. För risker där riskvärde bedömdes 
vara medium eller kritiskt, d.v.s. de mest 
väsentliga riskerna, planerades 
förebyggande åtgärder samt 
kontrollmoment, uppföljning och vem som 
ansvarar för att åtgärden genomförs och 
följs upp. Resultatet av åtgärderna följs 
upp vid uppföljningen av 
internkontrollplanerna som beslutas i 
nämnderna i februari och mars.  

Har nämnden en tillfredsställande 
uppföljning av den samlade 
måluppfyllelsen?  

Kommunfullmäktige har vid tiden för 
författandet av denna rapport inte fattat 
beslut om kommunens årsredovisning för 
2018. Likt årsredovisningen har 
nämnderna och kommunstyrelsen ännu 
inte fattat beslut om uppföljningar av 
respektive internkontrollplan. Vidare följde 
kommunstyrelsens och nämndernas 
måluppfyllelse upp i delårsrapportering för 
2018. En sådan uppföljning gjorde även i 
årsredovisningen för 2017.   

Är uppföljningen spårbar utifrån 
nämndens formella ärenden och 
protokoll? 

Årsredovisningar och uppföljningar av 
internkontrollplanerna har dokumenterats i 
nämndernas protokoll. Därtill har det 
genomförts kontinuerlig uppföljning av 
måluppfyllelse för målområdena kvalitet, 
livsmiljö och ekonomi i nämnderna under 
året.  
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Fattas beslut om åtgärder vid 
avvikelser? 

När det i tertialbokslut ett och två 
redovisades att målnivån inte nåddes för 
vissa av kommunfullmäktiges beslutade 
mål noterades detta till protokollet utan 
åtgärd.  

Har nämnden tydliggjort hur 
kostnadseffektivitet mäts och vilken 
nivå som eftersträvas?  

Kommunen har beskrivit 
kostnadseffektivitet som en god 
måluppfyllelse inom kvalitet och ekonomi 
samtidigt. Vi gör bedömningen att 
beskrivningen av kostnadseffektivitet för 
kommunen är ändamålsenlig.  

Har nämnden säkerställt 
genomförande/följsamhet till specifika 
uppdrag som lämnats från fullmäktige? 

Nämnderna har följt upp arbetet med de 
uppdrag som lämnats från fullmäktige. 
Dessa uppföljningar har gjorts i 
delårsredovisningen för 2018 och kommer 
att genomföras i årsredovisningen för 
2018.  

4.2 Sammanfattande bedömning  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och mot bakgrund av 
svaren på revisionsfrågorna är att nämndernas ansvarsutövande under 2018 varit i allt 
väsentligt tillfredsställande.  
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KPMG AB 

Anders Petersson  Patrik Hellberg 
Certifierad kommunal yrkesrevisor  Revisor 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 

318



 

© 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 Confidential 

Granskning av säkerhetsarbete och 

beredskap för extraordinära händelser 

samt höjd beredskap 
Revisionsrapport  
Vaxholm stad 

 

 
 
  
 

KPMG AB 

2018-06-18 

Antal sidor 16 

Antal bilagor 1 

319



 

 1 
© 2018 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification KPMG Confidential 

Vaxholm stad 
 Granskning av säkerhetsarbete och beredskap för extraordinära händelser samt höjd beredskap 
 
 2018-06-18 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning 2 

2 Inledning/bakgrund 3 
2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 3 
2.2 Revisionskriterier 3 
2.3 Ansvarig nämnd 4 
2.4 Projektorganisation/granskningsansvariga 4 
2.5 Metod 4 

3 Resultat av granskningen 5 
3.1 Organisation och planering för extraordinär händelse 5 
3.2 Risk- och sårbarhetsanalys 9 
3.3 Samverkan, utbildning och övning 12 
3.4 Uppföljning och rapportering 13 

4 Svar på revisionsfrågor och rekommendationer 15 
4.1 Rekommendationer 15 

A Bilaga 1 17 
 
 
 

320



 

 2 
© 2018 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Vaxholm stad 
 Granskning av säkerhetsarbete och beredskap för extraordinära händelser samt höjd beredskap 
 
 2018-06-18 

1 Sammanfattning 
KPMG har av Vaxholms stads revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete 
och beredskap för extraordinära händelser samt höjd beredskap. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2018. 
Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, innebär 
en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner. Dessa händelser kräver skyndsamma insatser av en kommun eller 
ett landsting.  
Efter genomförd granskning är vår sammantagna bedömning att säkerhets- och 
beredskapsarbetet i Vaxholms stad inte fullt ut har bedrivits ändamålsenligt.  
Kommunen har en ändamålsenlig krisledningsorganisation. Säkerhets- och 
beredskapsarbetet brister dock inom andra områden, detta grundar sig på följande 
iakttagelser och bedömningar 

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

• Kommunen saknar även en tillfredsställande förmågebedömning kopplat till de 
risker som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen i kommunen.  

• Kommunen en utbildnings- och övningsplan under den senaste 
mandatperioden. 

• Kommunstyrelsen har inte säkerställt att samtliga åtgärder som beslutades i 
risk och sårbarhetsanalysen 2016 blivit genomförda.  

Med anledning av detta finns det utvecklingsområden vad gäller kommunens 
systematiska arbete och beredskap för extraordinära händelser samt höjd beredskap. 
Således rekommenderas Kommunstyrelsen att  

— Arbeta för att risk- och sårbarhetsanalysarbetet förankras i kommunens 
förvaltningar, 

— Genomföra en förmågebedömning kopplat till de viktiga beroendena och riskerna 
som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen,  

— Dokumentera insatserna kring utbildning och övning i en särskild plan,  
— Utarbeta, och följa upp, en plan för åtgärderna i risk- och krisberedskapsarbetet i 

syfte att säkerställa att beredskapsarbetet utförs. 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av revisorerna i Vaxholms stad fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens 
arbete gällande krisberedskap. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 
Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, innebär 
en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.  
Att en kommun organiserar och systematiserar sitt beredskaps- och säkerhetsarbete är 
en förutsättning för att nå de krav som ställs i aktuella lagar. Utan en organisation kring 
dessa frågor ökar risken markant att den kommunala verksamheten, kommunens 
medarbetare och medborgare drabbas av olägenheter i samband med en extraordinär 
händelse. Kommunen kan dessutom mista det statsbidrag som betalas ut för arbetet. 
Vaxholms stad står, i och med att kommunen har många öar, inför ytterligare 
utmaningar vad gäller krisberedskapsarbete jämfört med många andra svenska 
kommuner. Detta ställer särskilt krav på planeringen och arbetet med riskidentifiering.  
Granskningen utgår från de krav som ställs i Lagen om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). I 
lagen ges kommun och landsting i uppdrag att inrätta en särskild krisorganisation och 
fastställa en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet har varit att granska om kommunstyrelsen har säkerställt att säkerhets- och 
krisberedskapsarbete för hantering extraordinära händelser och höjd beredskap 
bedrivs ändamålsenligt.  
För att nå syftet besvaras ett antal delfrågor. Frågorna uttrycker övergripande det som 
bör vara uppfyllt för ett ändamålsenligt säkerhets- och krisberedskapsarbete.  
Nedanstående revisionsfrågor besvaras: 

• Är krisledningsorganisationen ändamålsenlig? 

• Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning i händelse av extraordinära 
händelser? 

• Vilken samverkan sker med olika aktörer internt och externt? 

• Har kommunen utformat sin risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps riktlinjer? 

• Är risk- och sårbarhetsanalysen anpassad till kommunens specifika behov?  

• Finns en tillräcklig uppföljning av beredskapsarbetet? 

2.2 Revisionskriterier 
Granskningens revisionskriterier är följande:    

- Kommunallagen 6 kap. 6 § 
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- Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

- Gällande föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalys från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 

2.3 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.  

2.4 Projektorganisation/granskningsansvariga 
Granskningen har utförts av Patrik Hellberg, verksamhetsrevisor och Anders 
Petersson, certifierad kommunal yrkesrevisor under ledning av Magnus Larsson 
uppdragsansvarig och certifierad kommunal yrkesrevisor. 
Rapporten är faktagranskad av kommunens säkerhetschef 

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom 

- Studier av relevanta dokument 
- Intervjuer eller avstämningar med berörda tjänstemän 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Organisation och planering för extraordinär händelse 

3.1.1 Bedömningsgrunder - Nationella krav och rekommendationer samt 
krisledningsplan 
2006 utfärdades Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Lagen syftar till att minska 
sårbarheten i kommuners och landstings verksamhet samt att de ska ha en god 
förmåga att hantera krissituationer i fred. I 2 kap 1 § återges att kommunerna ska 
analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa och vilken påverkan 
dessa händelser kan tänkas ha på verksamheten. Resultatet ska sammanställas i en 
risk- och sårbarhetsanalys (RSA). För varje ny mandatperiod ska kommuner och 
landsting fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser. Planen ska 
ta RSA:n i beaktande.  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beskriver i dokumentet 
”Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser” vad som krävs för att en kommun ska 
kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet, oavsett situationens omfattning och 
karaktär. De måste även kunna tillgodose de särskilda behov av information och stöd 
till enskilda som uppstår i samband med en kris. För att klara verksamhetsansvaret 
måste kommunen bl.a. ha en organisation för krishantering, kontinuitetsplaner och 
förberedda lokaler. I ansvaret ingår också att kontinuerligt utbilda och öva 
krishanterings-organisationen, något som behandlas i avsnitt 3.3.  
Enligt MSBs dokument ”Processbeskrivning för uppföljning av kommunernas 
krisberedskap” bör ett systematiskt arbete med krisberedskap ta sin utgångspunkt i 
kommunernas ordinarie planerings- och uppföljningsprocesser. Det systematiska 
arbetet med krisberedskap kan delas in i följande moment:  

  
1. identifiera risker och brister i förmågor samt behov av åtgärder 
2. planera och fatta beslut om åtgärder 
3. genomföra åtgärder samt 
4. följa upp genomförd verksamhet och utvecklingen av förmågor 

Krisledningsplan 
2013 träffades en överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan staten 
och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (SKL 12/6159, MSB 2012-5541). I 
överenskommelsen regleras kommunernas ersättning för de uppgifter som 
kommunerna har enligt LEH (2006:544). Vidare finns det även preciserat i 
överenskommelsen de förväntningar som staten har på hur uppgifterna ska 
genomföras i form av målbeskrivningar och riktlinjer för olika uppgifter i lagen. Enligt 
MSBs ”Processbeskrivning för uppföljning av kommunernas krisberedskap” ska 
kommunen för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera 
extraordinära händelser. Denna plan ska sedan ingå i styrdokumentet för det 
kommunala arbetet med krisberedskap. Styrdokumentet ska innehålla: 
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- en beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden för 
att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt öka förmågan att kontinuerligt 
bedriva samhällsviktig verksamhet, 
- en beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtgärderna i enlighet med 
överenskommelsen från 2013 mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap 
- en övnings- och utbildningsplan för mandatperioden, 
- en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser som beskriver: 

I. Hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse 
(krishanteringsorganisation), 
II. Hur kommunens krishanteringsorganisation leder, samordnar, 
samverkar samt säkerställer samband för att hantera en extraordinär 
händelse, 
III. Vilka lokaler för ledning och samverkan som disponeras vid en 
extraordinär händelse.  

Krisledningsorganisationen bör vara organiserad utifrån de tre grundprinciperna för 
svensk krishantering. Dessa är:  

• Ansvarsprincipen - Den som har ansvar för en verksamhet under normala 
förhållanden ska ha det också under en krissituation.  

• Likhetsprincipen - Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt 
som vid normala förhållanden – så långt det är möjligt. Verksamheten ska 
också, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala 
förhållanden. 

• Närhetsprincipen - Med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där 
den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Det är alltså i 
första hand den drabbade kommunen och det aktuella landstinget som 
ansvarar för insatsen. 

3.1.2 Iakttagelser 
Kommunfullmäktige antog 2016 kommunens krisledningsplan. Planen beskriver 
kommunens förberedande arbete, dess krisorganisation samt uppgifter vid 
extraordinära händelser. Vidare beskrivs det att krisledningsplanen är tänkt att 
användas i ett förberedande skede, men att det även kan användas som ett utbildande 
material.  
I krisledningsplanen beskrivs Vaxholms krisledningsorganisation. Utformningen av 
krisledningsorganisationen syftar att hjälpa kommunen i deras arbete med att skapa 
och bibehålla kunskap och förmåga att agera enligt den gällande rutinen för central 
krisledning och förvaltningarnas och bolagens krishanteringsplaner. Vaxholms stad har 
fyra nivåer för hantering av kriser med olika ansvar och mandat: 

1. Central politisk nivå – Krisledningsnämnd 
2. Stadens centrala tjänstemannanivå – Central krisledning (CKO) 
3. Förvaltningsnivå – Krisledningsgrupp (KLO) 
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4. Verksamhetsnivå – krisledare och kristeam  
Krisledningsorganisationen är tänkt att aktiveras när en oönskad händelse inträffar som 
inte kan hanteras av den ordinarie organisationen inom ramen för den vanliga 
verksamheten. I dokumentet beskrivs samtliga nivåers uppgifter. Vaxholm stads 
krisledning beskrivs övergripande i figur 1.  
 

 
Figur 1 

 a 
Krisledningsnämnden, som är den centrala politiska nivån, utses av Kommun-
fullmäktige och är stadens politiska krisledning. Nämnden har vid en extraordinär 
händelse rätt att överta andra nämnders befogenheter och beslutsrätt i den 
utsträckning som är nödvändig med hänsyn till händelsens art och omfattning. Det är 
ordförande, eller vid dennes frånvaro vice ordförande, som har ansvaret att bedöma 
när en extraordinär händelse medför att krisledningsnämnden aktiveras. I dokumentet 
står det att det eftersträvansvärda är att ansvaret så snart som möjligt ska återgå till de 
ordinarie nämnderna.  
I den centrala krisledningsorganisationen (CKO) - som utgörs av stadens centrala 
tjänstemannanivå - ingår alltid kommunchefen, säkerhetschefen1 och kommunikations-
chefen. Det har, enligt säkerhetschefen, på senare tid förts diskussioner avseende 
huruvida förvaltningscheferna ska vara del av CKO. Diskussionerna har landat i att de 
förvaltningschefer som krävs av situationen ska vara del av CKO.  
Den centrala krisledningen ansvarar för att:  

• Fastställa övergripande mål och direktiv för krisledningsorganisationens arbete 
vid den aktuella händelsen. 

• Göra prioriteringar och fördela resurser enligt Vaxholm stads plan för hantering 
av extraordinära händelser. 

                                                
1 Säkerhetschefen är anställd på 20 % i Vaxholm och 80 % i Danderyds kommun 
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• Lämna sammanställd lägesinformation till krisledningsnämnden. 

• Bereda ärenden och ta fram beslutsunderlag åt krisledningsnämnden. 

• Omsätta krisledningsnämndens riktlinjer och beslut till anvisningar för 
beredningar av ärenden och operativa insatser. 

• Samverka och samråda med externa aktörer. 
CKO-nivån kan även få stöd från ett antal funktioner i syfte att avlasta i krishanterings-
arbetet. Till exempel kan CKO få stabsstöd vars uppgift är att stödja med samordning 
och beredning av ärenden. Vidare kan CKO även få administrationsstöd som har till 
uppgift att inhämta och sammanställa information som berör den aktuella situationen 
och på så vis skapa och upprätthålla stadens lägesbild. Administrationsfunktionen ska 
även föra anteckningar vid möten och registrera inkommande och utgående 
handlingar.  
Krisledningsgrupp (KLO) på förvaltningsnivå leds av respektive förvaltningschef eller 
dennes ersättare. Det är respektive förvaltningschefs ansvar att det finns en bemannad 
och utbildad krisledning inom förvaltningen. Förvaltningschefen ska även: 

• Ansvara för att krisorganisationen aktiveras/larmas. 

• Inhämta och presentera uppgifter och underlag för CKO om vad som händer. 

• Samordna och föreslå nödvändiga prioriteringar av insatser och resurser. 

• Säkerställa att berörda delges de beslut som fattats i CKO. 

• Samverka med berörda aktörer. 

• Föra personlig logg avseende viktigare beslut och åtgärder. 
Precis som CKO kan KLO tillsätta funktioner som stöd för sitt krishanteringsarbete, så 
som stabsstöd och administrationsstöd.  
Den lägsta nivån som kommunens krisledningsplan berör är verksamhetsnivån. På 
denna nivå gör planen gällande att den ansvarige chefen på varje avdelning/enhet ska 
kunna organisera en egen krisledning med kunskap om krishantering inom sitt 
ansvarsområde. Därtill ska avdelningar/enheter vid behov ha förmåga att stödja andra 
avdelningar i kommunen med deras krishantering.  
Utöver beskrivningar av de olika nivåerna så klargörs även de centrala funktionernas 
roller och ansvar vid en extraordinär händelse. Till exempel redogörs det för kommun-
chefens och säkerhetschefens roller och ansvar. Därtill beskrivs ansvaret för 
funktionen ”Tjänsteman i beredskap” (TiB). TiB har bland annat ansvar för att dygnet 
runt motta meddelanden om allvarliga och extraordinära händelser. Det har utsetts ett 
antal tjänstemän i kommunen som en åt gången tjänstgör i en vecka och under den 
veckan ska inställelse på kommunledningskontoret kunna ske inom en och en halv 
timme.  
I krisledningsplanen beskrivs även krishanteringsprocessen vad gäller vid vilka 
situationer aktivering av krisledningsorganisationen ska genomföras; hur krisledningen 
ska agera samt hur verksamheterna ska återgå till normalläge.  
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3.1.3 Kommentarer och bedömningar 
En ändamålsenlig krisledningsplan är en nödvändighet för att kommunen ska klara av 
eventuella kriser. Vaxholms stad har en krisledningsplan som beskriver hur 
krisledningsorganisationen ser ut och fungerar, ingående rutiner samt ansvar och roller 
för olika delar av organisationen. Generellt sätt kan det konstateras att dokumentet 
lever upp till de förväntningar som finns på dess innehåll. Det är även positivt att 
kommunen har en uppdaterad krisinformationsplan.  
Då säkerhetschefen endast är anställd 20 % av heltid och resterande 80 % arbetar hos 
en närliggande kommun finns det risk att denne inte kan delta i krishanteringsarbetet. 
Kommunen bör därmed planera för hur övriga personal ska hantera en situation där 
säkerhetschefen inte kan delta i krishanteringsarbetet.  

3.2 Risk- och sårbarhetsanalys 

3.2.1 Bedömningsgrunder 
Alla kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter ska sammanställa 
risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) enligt 2 kap 1 § LEH. RSA-arbetet ger viktig 
kunskap om hur vi kan förebygga, förbereda oss inför och hantera kriser enligt MSBs 
faktablad för risk- och sårbarhetsanalyser. Här står att RSA syftar till att  

 • ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga, 

 • ge ett underlag för information om samhällets risker till allmänheten och anställda, 

 • ge underlag för samhällsplanering, samt 

 • bidra till att ge en riskbild för hela samhället. 
Risk- och sårbarhetsanalyserna ska tillgodose nyttan för den egna organisationen eller 
verksamheten, vilket uttrycks i de tre första punkterna. Punkt fyra handlar om att 
aktörerna rapporterar en redovisning av RSA-arbetet som ett bidrag till en samlad 
nationell riskbild för samhället. 
RSA-arbetet består i att systematiskt identifiera samhällsviktig verksamhet och olika 
oönskade händelser, bedöma de omedelbara negativa konsekvenserna, analysera 
verksamhetens sårbarheter samt bedöma förmågan att hantera olika påfrestningar. 
Resultatet av RSA ska sedan redovisas enligt en särskild föreskrift. Analysen som görs 
bör enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) ”Vägledning för risk- 
och sårbarhetsanalyser” inkludera hot och risker som kan få allvarliga konsekvenser, 
exempelvis 

• naturolyckor, 

• andra olyckor, 

• teknisk infrastruktur och försörjningssystem, 

• antagonistiska hot och social oro, samt 

• sjukdomar. 
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 I analysen ska beaktan tas till den påverkan som hoten och riskerna kan ha på 

• människors liv och hälsa,  

• samhällets funktionalitet,  

• demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter,  

• miljön och ekonomiska värden samt 

• nationell suveränitet. 

Riktlinjer för risk- och sårbarhetsanalyser 
I sin vägledning för RSA har MSB angett vilka grundläggande delar som bör finnas 
med i en risk- och sårbarhetsanalys. De olika delarna återges nedan.  
Den första delen i RSA är riskidentifiering. Det handlar om att identifiera tänkbara 
scenarion genom att både se till tänkbara riskkällor och riskscenarion. Ett exempel på 
en riskkälla är en cistern med giftig gas där ett möjligt riskscenario är ett utsläpp av 
denna gas. Tillsammans med ovanstående bör även finnas beskrivet hur 
identifieringen togs fram. Enligt MSB bör arbetet med riskidentifiering samordnas 
utifrån flera lagar och övriga delar i det systematiska säkerhetsarbetet för att vara så 
effektivt som möjligt. Då kommuner har ett geografiskt ansvarsområde är 
riskidentifieringsdelen extra viktig och kan med fördel samordnas med arbetet som 
ligger till grund för kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 
(LSO).  
Nästa steg är riskanalys med syfte att besvara följande frågor: vad kan hända, varför 
kan det inträffa och hur ofta samt vilka blir konsekvenserna för samhället? De scenarier 
som identifierats tidigare bedöms nu utifrån hur troliga de faktiskt är och hur allvarliga 
eventuella konsekvenser är. Konsekvenserna är kopplade till de värderingar som 
analysen bygger på, exempelvis att värna befolkningens liv och hälsa. Detta innebär 
t.ex. att ett scenario som skadar befolkningens liv och hälsa kommer att anses som 
värre än ett som skadar egendom och miljö. Bedömningen av tänkbara scenarion och 
sannolikheten för att de inträffar är viktiga underlag för riskbedömningen.  
Efter riskanalysen kommer riskvärderingen som innebär att verksamheten bedömer om 
en viss risknivå är acceptabel eller inte. Fördelar och nackdelar med de föreslagna 
åtgärderna analyseras för att avgöra om åtgärderna bör genomföras. Enligt MSB bör 
utgångspunkten vara hur mycket den föreslagna åtgärden reducerar risken i 
förhållande till de kostnader som åtgärden innebär (kostnadsnyttoperspektiv). Det är 
lämpligt i riskvärderingen att utgå från riskanalysens tre frågor och se hur åtgärden 
påverkar svaren.  
De sista steget i RSA består av sårbarhetsbedömningar där MSB endast tar upp 
sårbarhetsanalysen. En sårbarhetsanalys syftar till att detaljerat analysera hur allvarligt 
och omfattande en specifik händelse påverkar samhället eller den egna 
organisationen. Till skillnad från riskanalysen sker sårbarhetsanalysen med avseende 
på ett specifikt riskscenario och sårbarheten granskas på ett mer detaljerat plan. 
Tyngdpunkten är att analysera konsekvenserna av en viss händelse och hur 
organisationen hanterar, motstår och återhämtar sig från denna.   
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RSA ska leda fram till resultat och slutsatser vilka tillsammans med en 
processbeskrivning sammanfattas i en rapport till MSB.  
Enligt MSBs ”Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser” bör viktiga 
samhällsfunktioner alltid ha en beredskap för och en förmåga att hantera allvarliga 
händelser. När något sådant inträffar måste olika funktioner på olika samhällsnivåer 
aktiveras för att undvika en kris och återställa funktionaliteten. På så sätt underlättas 
samhällets förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris.  
Vissa verksamheter är särskilt betydelsefulla för en befolkning, exempelvis individens 
liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt grundläggande värden. Enligt MSBs 
vägledning är dessa verksamheter därmed nödvändiga eller mycket väsentliga för 
samhällets förmåga att förebygga, motstå och hantera allvarliga händelser och kriser. 
Varje sådan samhällsviktig verksamhet bör därför vara så robust och upprätthålla en 
sådan kontinuitet att den alltid kan fortgå, åtminstone på en miniminivå (grundläggande 
säkerhetsnivå, GSN), oavsett händelser eller tillstånd i samhället. GSN i 
samhällsviktiga funktioner och verksamheter är den lägsta nivån på funktionalitet, 
förmåga eller säkerhet som bör råda, oavsett händelse eller påfrestning på samhället.  
Regeringen har framhållit betydelsen av arbetet med att ta fram, och om möjligt 
fastställa, grundläggande säkerhetsnivåer för samhällsviktig verksamhet. Dessa nivåer 
kan fastställas i form av exempelvis avtal, handlingsprogram, planer, standarder, 
överenskommelser eller lagstiftning. Vilka verksamheter som berörs särskilt vid en 
extraordinär händelse beror på den aktuella händelsen eller händelseutvecklingen. 
Inför och under en pandemi är exempelvis hälso- och sjukvården särskilt viktiga 
verksamheter, medan en IT-attack mot finansiella system innebär att andra viktiga 
funktioner och verksamheter kan drabbas av allvarliga störningar. De verksamheter 
som vid en viss extraordinär händelse inte utsätts för påfrestningar är trots det inte 
mindre samhällsviktiga. De kan i stället drabbas vid nästa händelse. Detta synsätt 
innebär att samhället planerar för och kan upprätthålla en bred beredskap och förmåga 
att motstå olika typer av extraordinära händelser som annars skulle kunna leda till en 
kris. Förutom samhällsviktig verksamhet kan det finnas viktiga materiella och 
personella förstärkningsresurser som inte är samhällsviktiga i sig, men som är viktiga 
för att kunna hantera en extraordinär händelse eller kris till exempel expertfunktioner, 
frivilligresurser, skyddsvallar m.m. 

3.2.2 Iakttagelser 
Detta avsnitt av rapporten behandlar sekretessbelagda uppgifter. Det innebär att detta 
avsnitt är placerat i bilaga 1. Bilaga 1 är belagd med sekretess. 

3.2.3 Kommentarer och bedömningar 
Detta avsnitt av rapporten behandlar sekretessbelagda uppgifter. Det innebär att detta 
avsnitt är placerat i bilaga 1. Bilaga 1 är belagd med sekretess. 
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3.3 Samverkan, utbildning och övning 

3.3.1 Bedömningsgrunder 
Kommunen bör ha en dokumenterad övningsplan. Detta är inte ett formellt krav men 
nödvändigt för att upprätthålla en översikt över vilka verksamheter och funktioner som 
är i behov av att övas inom specifika delar av krisberedskapen. Det är även av stor vikt 
att varje övning utvärderas och att verksamheterna vid dessa tillfällen identifierar brister 
som behöver åtgärdas.  
För att samverkan ska bedömas vara ändamålsenlig krävs en tydlig ansvarsfördelning 
mellan parterna samt en kontinuerlig dialog där parterna uppdaterar varandra och 
utifrån det beslutar om förbättringsåtgärder. 

3.3.2 Iakttagelser 
I Vaxholms stad finns ingen övningsplan dokumenterad, något som inte heller är ett 
formellt krav. Enligt säkerhetschefen i kommunen genomförs övningsverksamhet och 
samträning enligt följande: 

• Regionala övningar.  

• Utbildning och övning i civilt försvar och säkerhetsskydd.  
Under det senaste året har kommunen framför allt fokuserat på att utbilda centrala 
funktioner i krisorganisationen. Vidare genomförs även en övning av centrala 
krisledning och förvaltningschefer och tjänsteperson i beredskap (TiB) i regional 
krishantering utifrån Länsstyrelsens och Samverkan Storstockholms-regionens 
regionala krisövningspaket. Nästkommande mandatperiod har kommunen planerat att 
en övnings- och utbildningsplan för hela kommunen utarbetas centralt.  
Vaxholm stad samverkar med centrala och regionala myndigheter, länets kommuner 
samt andra organisationer. Enligt säkerhetschefen finns det en god och välutvecklad 
samverkan med andra aktörer. Nedan presenteras de samverkansforum som 
kommunen är delaktig i: 

• SäkSam – samverkansforum för kommuner inom Stockholms län. SäkSam 
innefattar samtliga 26 stockholmskommuner. SäkSam träffas en gång per 
termin och vid dessa tillfällen etableras kontakt och ömsesidigt förtroende, 
erfarenheter utbyts och gemensamma lösningar diskuteras.   

• Samverkan Storstockholm, SSR – regionalt samverkansforum för ett 40-tal 
aktörer inom Stockholms län där chefer och medarbetare på flera nivåer i varje 
organisation är engagerade. I forumet sker allt från uppföljning, analys och 
utveckling till beslut och genomförande. Samverkanskonferens genomförs 
varje vecka och från Vaxholm deltar alltid TiB.  

• Samverkansregion Stockholm (mittkommunerna) – Hit hör Vaxholm, Norrtälje, 
Vallentuna, Solna, Täby, Danderyd, Lidingö, Stockholm och Sundbyberg. Detta 
samarbete sker på säkerhetschefsnivå.  
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Utöver samverkan genom forum finns det enligt säkerhetschefen även ett samarbete 
som är förankrat på högsta tjänstemannanivå tillsammans med kommunerna Lidingö, 
Täby och Danderyd. De tre kommunerna har en liknande struktur och sammansättning 
i sin organisation som Vaxholm, något som innebär att det vid arbetet kring eller under 
extraordinära händelser kan dela med sig av kompetens/personal inom vissa områden.  

3.3.3 Kommentarer och bedömningar 
Övning av krisorganisationen är en viktig förutsättning för en fungerande kris-
beredskap. En välövad krisberedskap ger möjligheter till att kunna hantera olika former 
av större eller mindre händelser utanför det normala. Vi ser det som positivt att 
Vaxholms Stad fortlöpande genomför övningsverksamhet och samträning. Det är dock 
en brist avseende den övergripande planeringen av övningsverksamheten att det 
saknas en övningsplan. Genom en plan säkerställs kvaliteten och inriktningen genom 
hela organisationen och samverkan mellan förvaltningarna i övningssyfte underlättas.  
Vad gäller samverkan deltar kommunen i ett flertal forum med externa aktörer. Vi kan 
konstatera att kommunen har ett nära samarbete med ett flertal andra aktörer för att 
kunna hantera en eventuell extraordinär händelse. Då dessa händelser ofta berör mer 
än en kommuns geografiska område och befolkning är det av stor betydelse att en 
fungerande samverkan finns. Utifrån vår intervju med säkerhetschefen drar vi 
slutsatsen att den samverkan som bedrivs inom och utanför kommunen sker på ett 
tillfredsställande sätt och i nuläget är tillräcklig för att möta de förväntningar som finns 
på samverkan vid en extraordinär händelse.  

3.4 Uppföljning och rapportering 

3.4.1 Bedömningsgrunder – Nationella krav och rekommendationer 
Kommunens regelbundna uppföljning och rapportering 
Kommunen ska regelbundet följa upp sin risk- och sårbarhetsanalys 
och med utgångspunkt i denna bedöma sin generella krisberedskap. 
Uppföljningen och bedömningen ska rapporteras till Länsstyrelsen senast 
den 15 februari året efter vart och ett av mandatperiodens fyra år. Rapporteringen ska 
ske i elektronisk form enligt de indikatorer som anges i bilagan till denna författning.2 
Kommunen redovisar senast den 15 februari varje år en årsuppföljning av kommunens 
krisberedskap. Uppföljningen består av följande delar: 

• En beskrivning av vilka åtgärder som kommunen genomfört under året 
för att stärka kommunens krisberedskap 

• Indikatorerna i RSA-föreskriften, som inkluderar målen i 
överenskommelse om kommunernas krisberedskap 

• En redovisning av hur den statliga ersättningen för arbete enligt 
överenskommelse om kommunernas krisberedskap har använts 

                                                
2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling, MSBFS 2015:5, s3 
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• En kortfattad redogörelse för eventuellt inträffade kriser under det 
gångna året. Kommunen ska här även ange huruvida krisledningsnämnden i 
samband med de aktuella händelserna har informerats, sammankallats, samt 
fattat beslut.  

Kommunens uppföljning av krisberedskapen bygger således på en självskattning som 
baseras på de åtgärder som genomförts. Redovisningen sker via ett särskilt 
rapporteringsverktyg som även används vid redovisningen av RSA.3 

3.4.2 Iakttagelser 
Vaxholms stad redovisar årligen kommunens beredskapsarbete enligt MSB:s 
anvisningar. Vid sidan av detta genomför Länsstyrelsen kontinuerliga tillsynsbesök för 
att följa upp beredskapsarbetet. Den senaste tillsynen skedde den 6 november 2017. 
Vid detta tillfälle var Länsstyrelsens samlade bedömning att kommunen utfört de 
uppgifter som krävs för att leva upp till lagen om extraordinära händelser (2006:544) 
samt i riskanalysen redovisat risker som i huvudsak är relevanta för kommunens 
organisation.  
Vad gäller den interna styrningen utgår processen från Budget 2018-2020 för att sedan 
brytas ned till mer konkreta mål i verksamheterna. Kommunstyrelsen leder och 
samordnar planeringen och uppföljningen av stadens ekonomi och verksamheter. I 
dokumentet finns det en skrivning som tydligt är kopplad till beredskaps- och 
säkerhetsarbetet. Den avser nämnden för teknik, fritid och kultur och lyder: ”Ett viktigt 
fokusområde under 2018 för nämnden för teknik, fritid och kultur är säkerhet och 
beredskap. Ett arbete med att inventera och uppdatera kommunens anläggningar har 
påbörjats.” Utöver denna skrivning beskrivs inte hur beredskaps- och säkerhetsarbetet 
ska utvecklas ytterligare. Det finns således inte några ytterligare preciseringar eller 
specifika indikatorer och måltal. Avseende uppföljning av de åtgärdsförslag som tagits 
fram under RSA-arbetet saknas det planering för dessa och således även en 
uppföljning.  

3.4.3 Kommentarer och bedömningar 
Att följa upp säkerhetsarbetet inom kommunen är viktigt för att utveckla det framtida 
arbetet åt rätt håll. Kommunen redovisar årligen kommunens beredskapsarbete till 
Länsstyrelsen i enlighet med lag. Kommunen har även ett tydligt uppdrag till teknik- 
och fritidsnämnden om att utveckla beredskapsarbetet. Vår bedömning är dock att 
Vaxholms stad kan stärka uppföljningen av sitt beredskapsarbete genom att följa 
utarbeta en tidsplan för de åtgärdsförslag som identifierats i risk- och 
sårbarhetsanalysen (se avsnitt 3.2). Detta i syfte att kunna följa upp huruvida 
åtgärderna har genomförts inom målsatt tid.   
  

                                                
3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ”Processbeskrivning för uppföljning av kommunernas 
krisberedskap” 20150304, diarienr:2015-1370, s 9 
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4 Svar på revisionsfrågor och rekommendationer  
 
 

 
 

4.1 Rekommendationer 
Med anledning av ovanstående rekommenderas Kommunstyrelsen att  

— Arbeta för att risk- och sårbarhetsanalysarbetet förankras i kommunens 
förvaltningar, 

Revisionsfrågor Svar 

Är krisledningsorganisationen 
ändamålsenlig? 

Ja, Vaxholms stads krisledningsorganisation är 
ändamålsenligt utformad och dokumenterad i en 
aktuell krisledningsplan.  

Finns en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning i händelse av 
extraordinära händelser? 

Ja, detta är tydligt dokumenterat i 
krisledningsplanen.  

Vilken samverkan sker med 
olika aktörer internt och externt? 

Ja, Vaxholms stad samverkar på flera nivåer och 
med många aktörer (se avsnitt 3.3.2). 

Har kommunen utformat sin 
risk- och sårbarhetsanalys i 
enlighet med MSBs riktlinjer? 

Delvis. Vaxholms stad har identifierat risker och 
till viss del analyserat dessa. Kommunen har dock 
inte gjort någon förmågebedömning avseende 
hantering av de identifierade riskerna.  

Är risk- och sårbarhetsanalysen 
anpassad till kommunens 
specifika behov?  

Kommunen har delvis anpassat sitt RSA–arbete 
efter kommunens specifika behov. Ett exempel på 
detta är kommunens oljeskyddsplan. Kommunen 
behöver dock genomföra en mer heltäckande 
översyn för att kartlägga kommunens förmågor att 
hantera risker.  

Finns en tillräcklig uppföljning av 
beredskapsarbetet? 

Ja, Vaxholm stad följer årligen upp sitt 
krisberedskapsarbete genom rapportering till 
Länsstyrelsen. Vår bedömning är dock att 
kommunen kan stärka sin uppföljning av 
åtgärderna som tagits fram i risk och 
sårbarhetsanalysen.   
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— Genomföra en förmågebedömning kopplat till de viktiga beroendena och riskerna 
som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen,  

— Dokumentera insatserna kring utbildning och övning i en särskild plan,  
— Utarbeta, och följa upp, en plan för åtgärderna i risk- och krisberedskapsarbetet i 

syfte att säkerställa att beredskapsarbetet utförs. 
 
 

Datum som ovan 
KPMG AB 

Patrik Hellberg  Andreas Endrédi 
Verksamhetsrevisor  Certifierad kommunal yrkesrevisor 

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 

335



 

 17 
© 2018 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Vaxholm stad 
 Granskning av säkerhetsarbete och beredskap för extraordinära händelser samt höjd beredskap 
 
 2018-06-18 

A Bilaga 1 
Iakttagelser  
Vaxholm stads risk- och sårbarhetsanalys beslutades av Kommunfullmäktige 2016. 
Detta föregicks av en RSA-process som bedrevs i kommunens ledningsgrupp. 
Kommunens RSA innehåller en kort beskrivning av kommunen och dess geografiska 
område samt av arbetsprocessen och metoden för framtagningen som användes för 
analysen. Den använda arbetsprocessen och metoden beskrivs enligt följande: 
”Arbetet med att ta fram årets risk- och sårbarhetsanalys har främst skett inom 
kommunens ledningsgrupp. Dels har det hållits workshops med syfte att identifiera 
innehållet i de verksamheter som staden bedriver, dels har det bedrivits workshops 
med ledningsgruppen förstärkt med nyckelpersoner från förvaltningarna med syfte att 
identifiera risker, sårbarheter och ta fram förslag på åtgärder”.   

Vaxholm stads RSA-process har skett i två steg. Det första steget kan beskrivas som 
en verksamhetskartläggning och innebär att kommunen identifierar samhällsviktig/ 
prioriterad verksamhet. De samhällsviktiga verksamheternas beroenden ligger sedan 
till grund för planering och analys.  
Vaxholm stads RSA gör gällande att det finns nio samhällsviktiga verksamheter inom 
kommunens geografiska område. Dessa är: 

1. Energi 
2. Information och kommunikation 

3. Finansiella tjänster 
4. Hälsa/sjukvård/omsorg 

5. Skydd och säkerhet 
6. Transporter 
7. Kommunalteknisk försörjning 

8. Livsmedel 
9. Offentlig förvaltning 

Kopplat till de identifierade samhällsviktiga verksamheterna har kommunen identifierat 
följande kritiska beroenden: 

• Personal 

• Lokaler 

• IT-system och datorer 

• Telefoni 

• Beroenden av andra delar av den interna organisationen 

• Beroenden av externa organisationer som polis, försäkringskassa, 
kommunalförbund, larmföretag m.m. 
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Kommunen har även tagit fram en oljeskyddsplan. I planen beskrivs ansvar och roller 
samt grundläggande oljeskyddsarbete i syfte att stärka stadens beredskap inför ett 
oljeutsläpp.  
. 
Det andra steget av RSA-processen kan beskrivas som riskidentifiering och riskanalys. 
Kommunens RSA innehåller en redogörelse och analys av de risker som identifierats 
under denna del av RSA-processen. Riskidentifieringen syftar till att identifiera 
händelser och förhållanden inom kommunen som kan utgöra en risk. Arbetet bedrevs 
genom brainstorming, där ledningsgruppen gemensamt identifierade ett antal risker. 
För varje risk har det genomförts en bedömning av hur sannolikt det är att risken 
inträffar samt vilka konsekvenser det skulle innebära. Sannolikheten och 
konsekvensen bedömdes var för sig på en skala mellan ett och fyra. 
Bedömningsskalan illustreras av figur 2. Därefter multiplicerades riskens värde 
avseende sannolikhet och konsekvens till ett sammanlagt värde. För riskerna med 
högst sammanlagt riskvärde tog kommunen sedan fram åtgärdsförslag. Dessa risker 
var: 

• Personalbrist (stor eller långvarig) 

• Hot och våld mot personal och politiker 

• Personalbrist av enstaka karaktär 

• Naturhändelser 

• Störningar i kommunalteknisk försörjning 

• Störningar i elektroniska kommunikationer 
Åtgärdsförslagen för att förebygga dessa risker är kortfattat beskrivna i RSAn. 
Kommunens säkerhetschef har beskrivit att vissa av åtgärderna har genomförts, 
medan andra har fått vänta på grund av resursbrist.  

 
Figur 2 

I Vaxholms stads RSA saknas en kartläggning av förmågor att hantera de identifierade 
riskerna. En förmågebedömning innebär att verksamheternas risker sätts i relation till 
förmågan att hantera dem. Genom detta kan sårbarheterna i staden bedömas för de 
analyserade riskerna. Enligt säkerhetschefen pågår ett arbete i kommunen med att 
utveckla RSA-processen, där bland annat förmågebedömning är högt prioriterat.   
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Kommentarer och bedömningar 
Den nu gällande risk- och sårbarhetsanalysen för Vaxholms Stad täcker in flera av 
delarna som en RSA ska innehålla enligt MSB:s riktlinjer. Vår bedömning är dock att 
arbetet med RSA kan utvecklas ytterligare och det är positivt att det finns ett pågående 
arbete kring detta.  
En risk- och sårbarhetsanalys ska göras minst en gång varje mandatperiod. I risk- och 
sårbarhetsanalysen från 2016 framgår det att det främst varit ledningsgruppen som 
identifierat och analyserat risker. I detta arbete bör förvaltningarna vara delaktiga i 
högre grad för att säkerställa att risker för samtliga verksamheter blir en del av risk- och 
sårbarhetsanalysen. Risk- och säkerhetsarbetet i en kommun måste hållas levande 
och betraktas som ett ständigt pågående arbete i kommunens samtliga verksamheter. 
Vidare är det av yttersta vikt att det genomförs en förmågebedömning som en del av 
RSA-arbetet.  
Föreslagna åtgärder i RSA för att stärka beredskapen i kommunen har tagits fram 
under RSA-arbetet. Åtgärderna är kopplade till händelser som fått högst riskvärde i 
RSA 2016 och som därmed är de risker som är mest relevanta för kommunen. 
Åtgärderna är dock kort formulerade, utan någon precisering av när eller i vilken 
ordning de ska genomföras. Kommunen bör utarbeta en plan för åtgärdsförslagen som 
innehåller en utförligare beskrivning av åtgärdsarbetet samt en tidsplan. Åtgärdsplanen 
bör sedan följas upp för att säkerställa att beredskapsarbetet utförs.  
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1 Sammanfattning och rekommendationer 
Det finns en stor medvetenhet bland ansvariga politiker och tjänstemän i Vaxholms 
stad om att den psykiska hälsan har försämrats bland barn och unga och att flickor 
skattar sin psykiska hälsa klart lägre än pojkar. Förhållandena är inte utmärkande för 
vaxholms unga utan situationen är likartad i hela landet och även i västvärlden. 
I vår granskning har det blivit uppenbart att det pågår en stor mängd aktiviteter inom 
granskade nämnder och hos samverkansparter. Flera av dessa har som syfte att 
genom samverkan förebygga psykisk ohälsa och har rimligen en påverkan på den 
psykiska hälsan hos barn och unga. Utifrån granskningen är vår bedömning att det 
finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning vad gäller förebyggande arbete och 
samverkan. Samtidigt är detta ett komplext område där kunskaper delvis saknas om 
orsakerna till varför barn och ungas hälsa tycks försämras. Kunskapsläget kan också 
stärkas när det gäller vilken verkan olika insatser kan förväntas få på psykisk hälsa. Ett 
sätt att öka fokuset på denna fråga kan vara att formulera kommunens ambition i form 
av tydliga mål om att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga. Eftersom flera 
nämnder behöver bidra i arbetet är det lämpligt att kommunstyrelsen initialt formulerar 
kommunens övergripande ambition. Övriga berörda nämnder bör sedan formulera sina 
respektive mål som bidrag till detta. 
Kommunstyrelsen planerar att tillsätta en samordnare på kommunnivå för arbetet med 
att öka den psykiska hälsan hos barn och unga. Vår bedömning är att en sådan 
funktion kan bidra till att stärka effekten av de satsningar som redan sker. Sannolikt är 
en satsning på hälsofrämjande insatser en relevant prioritering. Att en sådan satsning 
får tillräckligt genomslag bör bl.a. kunna säkerställas genom en samordnande funktion. 
En annan uppgift som kan hanteras härigenom är att regelbundet presentera en 
samlad bild av tillgång och tillgänglighet till alla olika mottagningsverksamheter som 
erbjuds unga i kommunen. Vi har inte förstått att en sådan samlad bild finns idag. 
Det är svårt för barn- och utbildningsnämnden att med säkerhet veta att det finns 
tillräckligt med resurser för att täcka behovet av särskilt stöd i skolan. På aggregerad 
nivå används uppgifter om tidigare års bedömningar och utfall för att bedöma behovet 
av särskilt stöd. På individnivå beslutar rektorer om utredning av särskilt stöd och 
Enheten Resursfördelning Barn- och elevstöd gör en bedömning av det individuella 
behovet av särskilt stöd.  
Några mer konkreta förbättringsområden har också kommit fram. Det förefaller finnas 
mer att göra för att säkerställa återrapportering från BUP till berörda verksamheter och 
förbättra den externa samverkan med BUP.  
Kompetensförsörjning är ett bekymmer för många kommuner, bl.a. för Vaxholms stad. 
Enligt våra intervjuer är det framförallt svårt att rekrytera resursstöd med tillräcklig 
pedagogisk kompetens. 
Vår bedömning är att berörda nämnder på övergripande nivå har tillgång till relevanta 
uppföljningsdata om psykisk hälsa för barn och unga. 
Utifrån svaren på revisionsfrågorna är vår bedömning att granskade nämnder bedriver 
ett omfattande arbete vid flera enheter, samverkansorgan m m, vilka bl.a. har som 
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syfte att motverka psykisk ohälsa eller stödja de som drabbats av psykisk ohälsa. Detta 
är också motivet till att vår samlade bedömning blir att arbetet i huvudsak är 
ändamålsenligt trots att explicita mål saknas inom området. Ett stort antal aktörer är 
involverade i arbetet och systematik och samordning kan stärkas. Tillskapandet av det 
s.k. Preventionsåret kan bidra till det. Ett område där samarbetet behöver stärkas är i 
relationen till BUP.  

Kunskapsläget inom området psykisk ohälsa är under utveckling och de finns få enkla 
samband mellan insatta åtgärder och förväntade resultat. Oaktat detta är vår 
bedömning att möjligheten att styra detta område förbättras om kommunen i mål 
klargör sin ambition när det gäller att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga. 

1.1 Rekommendation 
Med anledning av genomförd granskning lämnas följande rekommendation: 
 

• Kommunstyrelsen bör överväga att formulera tydliga mål för att stärka den 
psykiska hälsan hos barn och unga. I ett nästa skede bör övriga berörda 
nämnder formulera sina mål för att bidra till detta. 
 

Vi vill utöver ovan rekommendation tillägga att vi ser det som positivt att 
Kommunstyrelsen ska utse en samordnare på kommunövergripande nivå för 
samordning av arbetet med att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga. 
 

2 Inledning/bakgrund 
KPMG har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad att  
granska Vaxholms stads förebyggande arbete med psykisk ohälsa hos barn och unga. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 
 
Enligt Socialstyrelsens statistik ökar andelen barn och unga med psykiska besvär i 
Sverige. Psykiska besvär innebär ett tillstånd av nedsatt välbefinnande i samband med 
psykisk obalans eller vid symptom som ångest, oro eller nedstämdhet. Begreppet 
psykisk ohälsa innefattar psykiska besvär men även mer allvarliga symptom som 
uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos. Utvecklingen av barn och unga med 
psykiska besvär kan leda till ökad problematik för individer och för samhället. Psykiska 
besvär i tidig ålder påverkar individers framtida förmåga och livssituation. Med 
förebyggande arbete kan både mänskliga och ekonomiska vinster förväntas.  
 
Det finns flera aktörer som i olika omfattning arbetar med och kan påverka barn och 
ungas psykiska hälsa. Dels pedagogisk personal som lärare inom grund- och 
gymnasieskolan men även personal inom elevhälsan. Socialtjänsten ska verka för att 
barn och unga växer upp under goda förhållanden. Ansvaret omfattar bl.a. att genom 
uppsökande verksamhet säkerställa att barn och unga inte far illa samt att aktivt arbeta 
för att förebygga och motverka missbruk.  
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Elevhälsan har en tydlig roll genom förändringar i Skollagen från 2010 genom att den 
ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande med syfte att stödja elevernas utveckling. 
Elevhälsan ska till sin hjälp ha tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas 
behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Socialstyrelsen framhåller att 
kunskap om psykisk ohälsa och samverkan mellan aktörer i samhället är viktiga 
förutsättningar för att kunna förebygga och hantera psykisk ohälsa bland barn och 
unga. Skolinspektionen pekar i sin tur på skolans centrala roll vad gäller barns psykiska 
hälsa. Om en skola har ett väl fungerande arbete med att upptäcka och förebygga 
psykisk ohälsa samt med att främja en god psykosocial miljö så kan skolan öka 
ungdomars styrka och förmåga att motstå psykiska besvär. Vid avsaknad av ett sådant 
arbete eller i samband med en problematisk miljö i skolan kan utfallet bli det omvända. 
Skolvistelsen kan då öka den psykiska ohälsan och förvärra situationen för utsatta 
elever. Vidare menar Skolinspektionen att det förebyggande arbetet bör påbörjas tidigt 
och bedrivas systematiskt eftersom psykisk hälsa i hög grad etableras i barn- och 
ungdomsåren. 
 
Landstinget ska bidra med hälso- och sjukvårdsinsatser genom sin personal inom 
primärvården samt barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Sammantaget är det en 
mängd aktörer och instanser som behöver samordna sina insatser för att säkerställa ett 
gott stöd till barn och unga. Utifrån detta har revisorerna funnit anledning att granska 
arbetet kring psykisk hälsa för barn och unga. 
 

3 Syfte  
Syftet med granskningen är att bedöma om barn- och ungdomsnämnden, 
socialnämnden samt kommunstyrelsen har samordnat arbetet med barn och ungas 
psykiska ohälsa på ett ändamålsenligt sätt och om det faktiska arbetet kan förväntas 
leda till önskade resultat? 
 
I granskningen besvaras nedanstående revisionsfrågor:  
 

• Vilka mål finns inom området i Vaxholms stad? 
• Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning vad gäller förebyggande arbete och 

samverkan? 
• Hur kartläggs och analyseras utvecklingen av psykiska besvär bland unga i 

kommunen? 
• Hur dimensioneras och säkerställs att insatserna avseende särskilt stöd i 

skolan är tillräckliga? 
• Vilket förebyggande arbete bedrivs för att motverka psykisk ohälsa bland barn 

och unga? 
• Finns ändamålsenliga former för samverkan inom kommunen? 
• Finns en ändamålsenlig extern samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin 

(BUP)? 
 

Använd metod beskrivs i bilaga 1. 
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3.1 Avgränsning 
Granskningen har avsett barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden samt 
kommunstyrelsen och har skett på ett övergripande plan. I de fall granskningen visar 
behov av det, kan en ny (fördjupad) granskning ske där även det faktiska arbetet vid 
olika enheter/verksamheter belyses närmare. 

3.2 Projektorganisation/granskningsansvarig 
Granskningen har utförts av Andreas Endrédi, certifierad kommunal yrkesrevisor och 
Sofie Wiessner, granskare. 
 

4 Granskningens resultat 

4.1 Styrsignaler och mål 

Granskningskriterier 
Vi söker i detta avsnitt efter att lagliga krav och kommunens egna mål inom området är 
preciserade för var och en av de områden i verksamheten som är berörda av arbetet 
med barn och ungas psykiska hälsa. Målen behöver följas upp och vid avvikelser bör 
åtgärder vidtas. 

4.1.1 Kommunens och nämndernas mål 
Enligt mål och budget för Vaxholms stad för 2018 – 2020 är visionen att vara en 
attraktiv plats att leva och bo på. Där står bland annat att kommunen ska vara ett 
samhälle som präglas av trygghet, delaktighet, gemenskap och ansvar. Med 
utgångspunkt från visionen har kommunfullmäktige beslutat om tre övergripande 
målområden:  

• Kvalitet – verksamheterna ska ha god kvalitet i enlighet med nationella 
styrdokument och invånarnas upplevelse. Servicen ska kännetecknas av god 
tillgänglighet och positivt bemötande.  

• Livsmiljö – erbjuda en attraktiv livsmiljö där mänskliga behov tillgodoses inom 
ramen för jordens resurser. Omfattar både social- och ekologisk hållbarhet.  

• Ekonomi – kommunal service ska vara kostnadseffektiv och kommunen ska ha 
en ekonomi i balans för att kunna ge god service till invånarna samt utveckla 
verksamheterna.  

I mål och budget för 2018 återges den riktning som kommunen önskar för sina olika 
verksamheter. För skolverksamheten anges bl.a. att undervisningen och lärmiljöerna 
ska vara tillgängliga och anpassade och utvecklas systematiskt med utgångspunkt i 
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aktuell forskning. För att möta de nya behov som uppstår ska även lärarnas didaktiska1 
kompetens utvecklas kontinuerligt. Vad gäller förskola och annan pedagogisk 
verksamhet ska den bl.a. vara rolig, trygg och lärorik. Tillsammans med föräldrarna har 
förskolan i uppgift att ge varje barn möjlighet att utvecklas utefter sina egna 
förutsättningar. Genom den Öppna förskolan ska barn och vuxna ha möjlighet att knyta 
nya kontakter samt få pedagogisk och social vägledning. Inom socialtjänst och 
äldreomsorg anges det bl.a. att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva och 
delta i samhället på samma villkor som andra med god upplevd livskvalitet samt att 
barn och unga ska växa upp under trygga förhållanden. För nyanlända ska Vaxholms 
stad se till att möta det ökade behovet som finns inom skola och socialtjänst. Viktiga 
prioriteringar för kommunen är att ha en snabb etablering och integration i samhället av 
de nyanlända.  

Vidare finns även nämndernas uppdrag, mål och budget beskrivna i mål och budget för 
2018 – 2020. Nedan presenteras, i de fall det finns beskrivet, ett urval av sådant som 
relaterar till arbetet med psykisk ohälsa för de nämnder som granskningen avser 
(Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden): 

Barn- och utbildningsnämnden har som mål att förskola, skola, och fritidshem ska vara 
en trygg och hälsofrämjande miljö som är tillgänglig för alla. Nyckeltalet för att mäta 
detta är trygghetsindex. Vidare har nämnden även som mål att undervisningen ska 
vara stimulerande, anpassad och tillgänglig för alla barn och elever. Nyckeltal för detta 
mål är bl.a. genomsnittligt meritvärde i åk 9 och andel behöriga till gymnasieskolan. I 
verksamhetsplanen för förskolan för läsåret 17/18 återges insatser för att nå 
verksamhetsmålen. Dessa är bl.a: 

• Deltagande och tilldelning av resurser i Ifous-programmet2   
• Förskollärarnätverk för pedagogiska lärprocesser 
• Arbetslaget synliggör sin roll, funktion och sitt samarbetsfokus i handling.  

I grundskolans verksamhetsplan för läsåret 17/18 återges bl.a. följande insatser för att 
nå verksamhetsmålen: 

• Elevhälsoarbetet i grundskolans verksamheter ska vara formulerat i 
Vaxholms stads Elevstödsagenda 

• Utveckla arbetet kring extra anpassningar, utredningar om särskilt stöd och 
åtgärdsprogram genom att till exempel skapa gemensamma mallar för 
åtgärdsprogram och pedagogisk kartläggning  

• Förtydliga, förankra och samordna rutiner för att uppmärksamma och hantera 
frånvaro  

                                                
1 Didaktik handlar om lärande och undervisning i relation till kunskapstraditioner och kunskapspraktiker, 
normer, bedömningssystem och institutionell inramning, lärresurser och handlingsutrymme. 
2 Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. De 
samordnar praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete tillsammans med lärare och skolledare.  
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Vaxholms förskolor, grundskolor och fritidshem styrs av dels de tre övergripande målen 
som kommunen satt upp dels de nationella styrdokumenten Skollagen 2010:800, 
Läroplanen Lgr113 och Lpfö984.  

Socialnämnden har som mål enligt mål och budget 2018 – 2020 att verka för en ökad 
samverkan och samordning mellan olika aktörer i syfte att förebygga och förhindra 
ohälsa och otrygghet hos invånarna. Detta mäts genom nyckeltal som bl.a. visar på 
alkohol- och narkotikaanvändning bland elever i åk 9. För att nå sina mål ska 
Socialnämnden bl.a. fortsätta arbeta för att förebygga, följa upp och hantera 
”problematisk frånvaro” genom insatser från Skol- och familjestödsenheten tillsammans 
med utbildningsförvaltningen. Vidare ska även samarbetet med skola, skolhälsovård 
och ungdomspedagoger fortsätta för att identifiera områden där ett gemensamt 
förebyggande arbete behöver göras för eleverna. 

I intervjuer med verksamhetsföreträdare och politiker framkommer att kommunen inte 
har några mål som direkt handlar om psykisk hälsa och kommunens ambitioner om hur 
den ska förbättras. Det finns dock mål för alla verksamheter vilka delvis kan bidra till 
psykisk hälsa eller stödja barn och unga med psykisk ohälsa. Vidare framför de 
intervjuade att det även är svårt att sätta upp mätetal som fångar barn och ungas hälsa 
och välbefinnande.  

4.1.2 Övriga mål och styrdokument 

Enheten för barn och familj 
Enheten för barn och familj syftar till att förbättra livssituationen för människor i svåra 
och utsatta situationer genom stöd och hjälp. Verksamheten ansvarar för uppgifter 
avseende: 
 

• Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

• Barn och unga som är i behov av stöd och omsorg 
• Ensamkommande barn 

I verksamhetsplanen för 2018 återges följande två mål för enheten för barn och familj 
med koppling till att förebygga psykiska ohälsa hos barn och unga: 
 

• I samtliga utredningar ska barnkonventionens intentioner vara synliggjorda 
• Ökad samverkan internt och externt gällande våld i nära relationer 

                                                
3 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.  
4 Läroplan för förskolan.  
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Barn- och elevstödsagendan 
Barn- och elevstödsagendan är ett komplement till Vaxholms stads styrdokument. Den 
syftar till att tydliggöra en gemensam riktning och skapa rätt förutsättningar för ett 
systematiskt kvalitetsarbete i elevstödsarbetet. Agendan är uppdelad i två delar där 
den första tar upp aspekter för en framgångsrik elevhälsa. Den andra delen förtydligar 
elevhälsouppdraget i skolverksamheterna. Elevhälsans uppdrag tydliggörs tillsammans 
med dess överlappning med lärandeuppdraget och konsekvenser av detta.  
I agendan återges under avsnittet Stödinsatser bl.a. att verksamheterna i Vaxholms 
stad ska vara rustade för att identifiera behov och vidta adekvata och ändamålsenliga 
åtgärder för de elever som är i behov av stödinsatser. Insatserna ska dokumenteras 
både vad gäller kartläggning, bedömning och upprättat åtgärdsprogram med tillhörande 
uppföljning och utvärdering.  
Huvudman, skolledare och lärare har som ansvar att följa upp och utvärdera sina 
verksamheter för att säkerställa att lärmiljön är anpassad till eleverna. Det finns ett 
värderingsverktyg från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, som ska 
användas årligen för att göra en nulägesbeskrivning, analys och upprätta förslag till 
handlingsplan.  

Vaxholms stads strategi för det drogförebyggande arbetet 2015 – 2020 
Strategin för drogförebyggande arbete är ett vägledande dokument för föreningar, 
företag och organisationer inom Vaxholms geografiska områden. Den är grunden för 
arbetet mot fokusområde drogförebyggande arbete under social hållbarhet. Det 
förebyggande arbetet riktar sig till samtliga inom kommunen men stöd till barn, 
ungdomar och föräldrar är prioriterat. Vaxholms stad har sju mål inom området: 

• Öka andelen barn och ungdomar som helt avstår från droger 

• Minska tobaksanvändningen 

• Motverka missbruk av alkohol 

• Nolltolerans för narkotika 

• Nej till dopning 

• Ansvarsfull försäljning, hantering och servering av alkohol och tobak 

• Minska andelen föräldrar som bjuder sina barn och ungdomar på alkohol och 
tobak (droger) 

För att nå målen ska kommunen bl.a. kartlägga, analysera och informera om drogvanor 
samt samarbeta med föräldrar, föreningar, landstinget, polisen och andra myndigheter 
för att utveckla, samordna och genomföra ett aktivt drogförebyggande arbete. 
Uppföljning och utvärdering ska ske varje år genom att inhämta lokala och regional 
data baserade på hälso- och drogvaneundersökningar.  
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Strategi för Social hållbarhet 2014-2020 
I Vaxholms stad finns en övergripande strategi för social hållbarhet med syfte att 
förverkliga visionen om att staden ska vara en attraktiv plats att leva och bo på. 
Strategin ska även förtydliga fokusområden för det strategiska arbetet och åtgärder för 
det sociala hållbarhetsarbetet. Delmålet social hållbarhet har delats in i fyra 
fokusområden; 

• En trygg miljö – Vaxholmsborna känner sig trygga 

• Föräldrastöd – Vaxholms stad har medvetna föräldrar  

• Drogförebyggande arbete – Vaxholms stad har drogfria ungdomar 

• Hälsofrämjande förutsättningar – Vaxholm är en hälsofrämjande stad 
Strategin ska vara vägledande för nämnderna att formulera egna åtaganden i 
respektive ettårsplan med mätbara nyckeltal och målvärden. Nämndernas åtaganden 
bryts ned till handlingar som sammanställs i en handlingsplan. Resultatet redovisas 
årligen i samband med bokslutet med lägesrapport och analys. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att nämnderna har mätbara mål och nyckeltal inom området med koppling 
till strategin. Kommunstyrelsen ansvarar även för uppföljning och utvärdering av 
arbetet med strategin 2020. I halvtidsuppföljningen av strategin för social hållbarhet 
2014-2017 har varje mål kopplat till de fyra fokusområdena följts upp.  
I intervjun med hållbarhetschef framkommer att ett flertal mål i strategin för social 
hållbarhet relaterar till hälsa och välbefinnande. Dock saknas mål om hur den psykiska 
hälsan hos barn och unga i kommunen ska förbättras. De mått och mål som finns 
relaterar bland annat till fysisk ohälsa, trygghet, föräldrastöd och alkohol- och 
drogkonsumtion, vilka i sig relaterar till psykisk hälsa. 

4.1.3 Kommentar 
Psykisk hälsa påverkas av arbetet inom många verksamheter och det finns för mål för 
alla verksamheter vilka delvis kan bidra till psykisk hälsa eller stödja barn och unga 
med psykisk ohälsa. I strategin för social hållbarhet ingår exempelvis mål och mätetal 
för trygghet, det drogförebyggande arbetet, levnadsvanor och föräldrastöd. Dessa är 
föremål för kontinuerlig uppföljning. Genom strategin för social hållbarhet 
uppmärksammas det hälsofrämjande arbetet vilket bedöms som positivt i 
sammanhanget. Trots detta saknas mål som direkt handlar om psykisk hälsa och 
kommunens ambitioner om hur den ska förbättras. 
Vår samlade bedömning är att kommunen har ett flertal mål som knyter an till temat för 
denna granskning och att dessa får genomslag i styrningen. Eventuellt kan kommunen 
förstärka fokuset på detta område genom att mer explicit formulera vilken ambition 
kommunen har avseende att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga. Idag finns 
inga mål om det. 
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4.2 Enheter, samverkansorgan och andra grupperingar eller 
initiativ som har väsentliga roller i arbetet med barn och ungas 
psykiska hälsa 

Granskningskriterier 
Ansvarsfördelningen bör vara överenskommen och dokumenterad. Det behöver vara 
tydligt vad som förväntas av berörda för att samverkan ska fungera. Vi söker även efter 
att roll- och arbetsfördelningen ”hålls samman” just i syfte att förebygga psykisk ohälsa 
och att den omfattar alla som har viktiga roller: pedagogisk personal, elevhälsan, 
socialtjänstens uppsökande verksamhet samt samverkan med BUP. 
Det behöver finnas tydliga former för samverkan, t.ex. olika fora där berörda träffas för 
att diskutera gemensamma frågor och lösa eventuella problem eller oklarheter. 
Samverkansmöten behöver ha ett uttalat syfte som anknyter till ambitionen med barn 
och ungdomars psykiska hälsa. Samverkan bör regelbundet bli föremål för utvärdering. 
I denna del undersöker vi även om skolhälsovården genom tillgång till läkare, 
sjuksköterska, psykolog och kurator kan anses leva upp till Skollagens krav på att 
arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Vi kommer också att bedöma om arbetet 
kan anses bedrivas systematiskt vilket innebär att det sker planmässigt och med en 
uttalad ambition att motverka psykisk ohälsa. 

Ungdomsstödet  
Ungdomsstödet syftar till att arbeta förebyggande med ungdomars destruktiva- och 
normbrytande beteende, främst riktat mot just ANDT (alkohol, narkotika, dopning och 
tobak) och brottsförebyggande arbete. Ungdomsstödet utgör en del av 
socialförvaltningens utförarenhet. Målgruppen är ungdomar folkbokförda i Vaxholms 
stad som är mellan 12 – 21 år, deras föräldrar samt andra aktörer som kommer i 
kontakt med ungdomarna. Verksamhetens främsta mål är att: 

• Reducera ungdomars alkohol- och droganvändning i kommunen 
• Reducera ungdomskriminaliteten 
• Tidig upptäckt av de i riskzonen för att hamna i missbruk samt kartlägga 

behovet av stöd och hjälp och tillgodose detta. 
 

Ungdomsstödet består av två socionomer som samverkar internt med olika aktörer, 
framförallt med skola, socialtjänst och polis. Ungdomsstödet samverkar även externt 
med BUP, skolor utanför kommunen samt med landstinget. Verksamheten erbjuder 
bland annat grupper och temadagar, öppenvårdssamtal, ungdomstjänst, föräldraträffar, 
kvalificerat kontaktmannaskap samt cannabisavvänjningsprogram. Ungdomsstödet 
ansvarar även för kommunens fältarbete och organiserar nattvandring. Vidare har 
Ungdomsstödet genomfört olika projekt, bland annat en föreläsningsserie om respekt 
och självrespekt för alla elever i årskurs 7 och projektet ungdomshälsa. För att hålla sig 
uppdaterade om den senaste forskningen har Ungdomsstödet deltagit i olika 
konferenser och utbildningar, bland annat i en rikstäckande konferens kring 
förebyggande arbete. Ungdomsstödet är placerade i samma byggnad som Skol- och 
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familjestödet. Redogörelse för ungdomsstödets arbete sker i Familjecentrums 
verksamhetsberättelse.   

Familjecentrum 
Familjecentrum arbetar med föräldrastöd och erbjuder hjälp och stöd till familjer med 
barn mellan 0-18 år. Familjecentrum är ett samarbete mellan Vaxholms stad, 
barnavårdscentralen och Vaxholm församling. Syftet är att ge föräldrar kunskap om 
barns hälsa och utveckling, ge verktyg för att hantera svåra vardagssituationer samt 
stärka föräldrarnas sociala nätverk. Exempel på insatser som erbjuds via 
samarbetsaktörerna är samarbetssamtal, familjerådgivning och hälsoövervakning.  

Skol- och familjestöd 
Skol- och familjestödet ingår i Vaxholms stads öppenvårdsverksamhet och erbjuder 
stöd för elever, skolpersonal och familjer. Skol- och familjestödet utgörs av två 
familjebehandlare med familjeterapeutisk och KBT5 kompetens som bland annat 
erbjuder föräldrasamtal, individuella stödkontakter och nätverksmöten. Skol- och 
familjestödet arbetar med uppdrag från socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen 
eller familjer i kommunen. Arbetet är individbaserat och fokus ligger på att skapa en 
trygg och öppen miljö. Under 2017 hade Skol-och familjestödet två specifika 
fokusområden: hemmasittare (problematisk skolfrånvaro) samt att nå ut till föräldrar 
med yngre barn. I samband med detta har familjebehandlarna deltagit i olika 
utbildningar på området, bland annat två utbildande konferensdagar om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
Skol- och familjestödet har haft som mål att ge återkoppling till den som söker kontakt 
inom två dagar och erbjuda en mötestid inom 10 arbetsdagar. Uppföljning visar att 
målen uppnåtts. Skol- och familjestödet har även arbetat med livskunskap i två 
grundskolor i kommunen under 2017.  
Ungdomsfritidsverksamheten i Vaxholm 

I kommunen finns fritidsgården, en öppen verksamhet som ska erbjuda ungdomar i 
åldern 13 till 18 år möjlighet att träffas i en trygg och drogfri miljö. Verksamheten ska 
även verka för att ta tillvara och främja ungdomarnas kreativitet, intressen och behov 
samt bidra med att ge målgruppen en känsla av sammanhang. Aktiviteter planeras av 
ungdomsfritidsledaren och deltagande ungdomar. Planerade aktiviteter återges i 
verksamhetens handlingsplan. Verksamheten finansieras av Barn-och 
utbildningsnämnden. Utifrån de övergripande målen kvalitet, livsmiljö och ekonomi har 
verksamheten satt upp följande mål: 

• Bemötande och tillgänglighet 

• Ungdomar upplever att de har en meningsfull fritid 

• Ungdomar är med och påverkar ungdomsfritidsverksamheten 

                                                
5 Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig 
av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. 
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• Verksamheten har en budget i balans 

Preventionsåret 2017-2020 
Skola och socialförvaltningen har ett gemensamt ansvar för elevernas välmående i 
kommunen. För att säkerhetsställa en hållbar struktur och förtydliga samverkan kring 
de förebyggande och främjande insatserna som sker mellan skola och ungdomsstödet 
har ett treårigt projekt ”Preventionsåret” inletts. Syftet med projektet är även att stötta 
verksamheterna i deras arbete med förebyggande och främjande insatser. I projektets 
handlingsplan finns en tydlig beskrivning av vilka insatser som bör inrymmas under ett 
läsår. Insatserna utgår ifrån aktuell forskning om att förebygga framtida ohälsa och 
utanförskap. Insatserna riktar sig till årskurs 6 till 9 i grundskolan och består av bland 
annat gästföreläsningar och klassövningar kring olika teman såsom psykisk ohälsa. I 
handlingsplanen ingår även insatser som riktar sig till föräldrar och skolpersonal på 
Kronängsskolan, exempelvis föreläsningar och föräldramöten. 
Rektor på varje skola ansvarar för att insatserna planeras in i skolans schema. Rektor 
ansvarar även för att upprätthålla en kontinuerlig kontakt med ungdomsstödet så att 
rätt förutsättningar skapas för ungdomsteamet att fånga upp individer i behov av extra 
stöd. Ungdomsstödet ansvarar tillsammans med andra nyckelaktörer, såsom polis, för 
att utföra majoriteten av insatserna riktade mot elever och skolpersonal. I intervjun med 
hållbarhetschef framkommer att eleverna i vissa fall delats in i kill- och tjejgrupper för 
att främja ett aktivt deltagande hos alla elever. Uppföljning av arbetet sker vartannat år 
via Stockholmsenkäten och vartannat år via Vaxholmsenkäten. I intervjun med 
hållbarhetschef framkommer att Preventionsåret ska implementeras i verksamheten 
och ingå i skolornas årliga planering.  

Projekt ungdomshälsa 2018 
I kommunen pågår ett projekt för att öka den fysiska aktivitetsnivån bland ungdomar i 
årskurs 7 till 9 för att på så sätt förbättra den fysiska- och psykiska hälsan. Projektet är 
förankrat i kommunens arbete med social hållbarhet där ett av målen är att en ökad 
andel ungdomar deltar i någon ledarledd fritidsaktivitet eller träning. Projektet sker i 
samarbete med Ungdomsstödet som erbjuder elever kostnadsfria träningspass. För att 
se om projektet varit verkningsfullt i relation till mål kommer uppföljning göras via 
enkätutskick till alla som deltagit i en eller flera aktiviteter med frågor om exempelvis 
mående och träning.  

Lära för livet och mentorskap 
I augusti 2017 pågick projektarbetet ”Lära för livet” på Kronängsskolan. Projektet utgick 
från tre inriktningar; hälsa och livsstil, kreativitet och medmänsklighet och utnyttjade 
elevens-val-tid till att undervisa inom de olika inriktningarna. Exempelvis kunde 
eleverna få extra undervisning i idrott och hälsa, dans, bild eller delta i 
föreläsningsserier om bland annat kost och sömn. Projektet fortgår under 2018.  
På Kronängsskolan har majoriteten av lärarna ett mentorsuppdrag. Mentorskapet 
innebär att mentorerna ska motivera eleverna, skapa sammanhållning i klassen, arbeta 
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med trygghet och trivsel, ansvara för utvecklingssamtal samt vara kontaktvägen mellan 
hemmet och skolan. Vidare ansvarar mentorerna för uppföljning av studieresultat och 
skolnärvaro. För att utveckla mentorskapet kommer två skolor i kommunen att anställa 
två mentorer på heltid till hösten. Detta för att bland annat höja kvaliteten på 
mentorskapet och minska arbetsbördan för lärarna. 

Övriga förebyggande insatser i kommunen  
I intervjun med ordförande för Socialnämnden framkommer att kommunen har ett 
samarbete med Alternativ till våld (ATV) i Täby kommun. ATV är ett behandlings- och 
kompetenscenter för våld i nära relationer som erbjuder stöd och behandling för 
individer som har vålds- och aggressionsproblem. 
I våra intervjuer framkommer att lokalerna i den nya högstadieskolan har utformats för 
att främja en öppen miljö där alla elever syns och mobbning lättare kan 
uppmärksammas och motverkas.  

4.2.1 Utbildningsförvaltningens förebyggande arbete 

Elevhälsa 
För att kunna göra en så allsidig bedömning som möjligt av elevens behov består 
elevhälsan på skolorna av flera yrkesgrupper med olika kompetenser. Elevhälsan styrs 
av flera olika regelverk däribland Skollagen (2010:800), Hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763), Patientsäkerhetslagen (2010:659), Patientdatalagen (2008:355), 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Personuppgiftslagen (1998:204), 
Förvaltningslagen (1986:223) och Arbetsmiljölagen (1977:1160). Enligt Skollagen ska 
Elevhälsan arbeta förebyggande och hälsofrämjande. I Skollagen 2010:800, 2 kap 25 – 
28 § §, finns sammanfattningsvis även följande krav på elevhälsan: 

• För elevhälsans medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det 
finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det ska även 
finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av 
specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.  

• Varje elev i grundskola, grundsärskola och specialskola ska erbjudas minst tre 
hälsobesök, vilka är jämt fördelade över skoltiden, som innefattar allmänna 
hälsokontroller. Det första hälsobesöket får ske i förskoleklass. Elever i 
gymnasieskolan ska erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en allmän 
hälsokontroll. 

Elevstödsagendan återger hur elevhälsans arbete ska struktureras och ske på tre 
nivåer: hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande. Tidigare har elevhälsa, genom 
att benämnas som elevvård, förknippats med verksamheten från ett antal särskilda 
professioner (speciallärare, psykologer, kuratorer m.fl.). Dagens elevhälsobegrepp 
återspeglar bättre den integrering som sker av uppdraget med skolans uppdrag till en 
helhet. Elevhälsans kompetenser ska samverka med lärare i arbetet för att pröva olika 
sätt att anpassa undervisningen efter elevernas behov. 
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Ordförande för Barn- och utbildningsnämnden uppger i intervjun att individuella 
utvecklingssamtal och elevhälsosamtal är viktiga möten för att fånga upp barn med 
psykisk ohälsa.  
Vidare framkommer att mycket resurser läggs på att utreda vilket särskilt stöd som 
enskilda elever behöver. Kommunen arbetar med att involvera familj och barn i 
utredningar om särskilt stöd för att bättre kunna individanpassa stödet. För att undvika 
att elever exkluderas genom omplacering till särskild klass eller liknande, arbetar 
kommunen med inkluderande undervisning. Enligt Barn- och elevstödsagendan 
innebär detta ett förhållningsätt ”där den naturliga variationen i en grupp ses som en 
tillgång och en källa till lärande och där fokus är att alla elever ska känna sig socialt 
och pedagogiskt delaktiga i undervisningen.” 
I intervjun med representanter från utbildningsförvaltningen framkommer att det är 
varje rektors ansvar att bemanna elevhälsa utifrån behov. I intervjun med ordförande 
för Barn-och utbildningsnämnden framkommer att kommunen har god tillgång till olika 
kompetenser. Det råder dock kompetensbrist avseende pedagogiskt resursstöd till 
enskilda individer. Kommunen har haft svårigheter att rekrytera resursstöd med 
tillräcklig kompetens vilket resulterat i att många inte har rätt kvalifikationer.   

Resursfördelning Barn – och elevstöd 
Resursfördelning Barn – och elevstöd är en verksamhet inom utbildningsförvaltningen 
där olika kompetenser finns samlade så som specialpedagog, studie- och 
yrkesvägledare, talpedagog- och konsultativt stöd i hörselfrågor samt en controller för 
särskilt stöd med uppdrag att möta barn och elever i behov av särskilt stöd. Barn- och 
elevstöd tillhandahåller resurser i form av tilläggsbelopp för fristående 
utbildningsanordnare samt verksamhetsstöd till verksamheter som drivs av Vaxholms 
stad. Målgrupp för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd är exempelvis:  

• Barn eller elever med behov av extraordinära stödåtgärder till följd av fysiska 
svårigheter som tillexempel, rörelsehinder, hörselnedsättning eller 
synnedsättning. 

• Barn eller elever i behov av extraordinära stödåtgärder till följd av psykiska- 
och/eller betydande sociala svårigheter. 

• Barn eller elever med mycket stora svårigheter i socialt samspel och 
kommunikation, med diagnos inom autism, ADHD, ADD, tourettes syndrom. 

Enligt Skollagen (2010: 800) beslutar rektor på varje skola om utredning av behovet av 
särskilt stöd. Barn- och elevstöd handlägger och prövar inkomna ansökningar från 
skolan för beslut om särskilt stöd. Barn- och elevstödet följer även upp resursstödet 
varje år i form av utvärdering av resursstöd inför ny ansökan. Verksamheten har en 
likabehandlingsprincip och ska därför göra en bedömning om barn och elevers behov 
av resursstöd efter samma princip oberoende av skolform inom kommunal eller 
fristående regi. Skolor får ett schablonbelopp per beviljad stödtimme.  
Enligt Barn- och elevstödsagendan ska samtliga skolor i Vaxholms stad ha 
dokumenterade rutiner för arbetet med att upptäcka, uppmärksamma och möta elever i 
behov av stöd samt för kvalitetsarbetet avseende stödinsatser. Stödinsatserna ska 
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kontinuerligt följas upp, utvärderas och analyseras och resultatet av arbetet blir ett sätt 
att synliggöra effekterna av genomförda insatser och ett verktyg när rektor fördelar 
resurser. Resultatet av uppföljningen ska även användas som underlag för 
huvudmannens analys, resursfördelning och prioriterade insatser. 
I intervjun med representanter från utbildningsförvaltningen framförs att Vaxholms stad 
har mer ekonomiska resurser för särskilt stöd än jämförbara kommuner. Budgeten för 
särskilt stöd utgår från tidigare års bedömningar och utfall. En stor fördel i 
sammanhanget uppges vara att controllern för särskilt stöd arbetar med särskilt stöd på 
alla skolnivåer. Härigenom har kommunen bra överblick över vilka elever som har 
behov av särskilt stöd i förskolan eller grundskolan och som flyttar över till nästa 
skolnivå under kommande år. Dock framkommer att vissa svårigheter föreligger att 
bedöma om behovet av särskilt stöd kan tillgodoses av de insatser som täcks av 
grundbeloppet* eller om behovet av särskilt stöd bedöms vara så omfattande att 
tilläggsbelopp krävs. Begreppet Särskilt stöd i Skollagen är inte tydligt definierat menar 
företrädare från utbildningsförvaltningen. 

Övriga förebyggande insatser i skolan  
I augusti 2017 fattade Barn- och utbildningsnämnden beslut om att initiera ett projekt 
med syfte att främja elevers skolnärvaro för att säkerhetsställa alla elevers rätt till 
utbildning. Projektgruppen består av representanter från Kronängsskolan, Resarö 
skola, Rindö skola, Söderfjärdsskolan, Vaxö skola, Utbildningsförvaltningen, Skol-och 
familjestödet samt Ungdomsstödet. Mål för projektet är bland annat att revidera och 
implementera de riktlinjer som finns kring frånvarohantering och skolplikt samt 
säkerhetsställa rutiner för att rapportera frånvaro inom alla skolformer. Mål för projektet 
är även att skapa goda förutsättningar för samverkan genom att identifiera 
samverkansfora där berörda verksamheter kan mötas och enas om en gemensam 
process för arbetet med frånvarohantering. Projektet påbörjades under hösten 2017 
med en temadag kring problematisk skolfrånvaro där all skol- och fritidspersonal i 
Vaxholms stad och representanter från Skolverket deltog. I projektet har bl.a. en 
gemensam workshop hållits på temat ”Rätten till utbildning – om problematisk frånvaro, 
från process till handling”. Projektet pågår fram till slutet av 2018.  
I våra intervjuer framkommer att det är svårt för kommunen att fånga upp ungdomar 
med problem på gymnasiet eftersom kommunen inte har någon egen gymnasieskola. 
Kommunen får dock signaler från gymnasieskolorna i andra kommuner om ungdomar 
som bor i Vaxholms stad uppvisar tendenser till eller har en uttalad psykisk ohälsa. 
Barn-och utbildningsnämnden har uppföljningsansvar även för de ungdomar som går i 
gymnasiet i en annan kommun. I intervjun med ordförande för Barn-och 
utbildningsnämnden framkommer att kommunen följer upp dessa ungdomar genom 
betygsresultat. Förekommer elevhälsoproblem rapporteras även detta vidare till 
Vaxholms stad. 
Vidare framkommer i intervjun med hållbarhetschefen att kommunen med sina insatser 
inte når ut till ungdomar på gymnasiet trots att Ungdomsstödet arbetar med ungdomar 
upp till 22 år. Enligt hållbarhetschef beror detta delvis på att gymnasieelever inte är 
speciellt engagerade i kommunal verksamhet överlag. 
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Övriga samverkansfora 
Samverkansgruppen i Vaxholms stad arbetar med social hållbarhet i staden och 
fokuserar på drogförebyggande arbete och att skapa en trygg miljö i kommunen. Syftet 
med gruppen är att verka för ett ökat samarbete mellan skola, polis, socialtjänst, 
fritidsverksamhet, ungdomsmottagning och kyrka. Samverkansgruppen har som mål 
att ”kommunens barn och unga känner trygghet, gemenskap och arbetsglädje i en 
drogfri miljö över generationsgränserna”. Samverkansgruppen sammanträder två till tre 
gånger per termin för att diskutera dessa frågor och arbetar för trygga levnadsvillkor 
och att ungdomarna upplever en meningsfull fritid.  
Det finns även en samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polisen. Här 
regleras villkor och förutsättningar för samverkan inom kommunens och polisens 
ansvarsområden. Båda parter är representerade i styrgruppen där strategiska och 
operativa frågor behandlas. I styrgruppen ingår chefen för Lokalpolisområde Täby, 
kommunchefen för Vaxholms stad, en samordnare samt säkerhetschef för Vaxholms 
stad. Andra viktiga funktioner såsom kommunstyrelsens ordförande och 
kommunikatörer kan ingå eller adjungeras till styrgruppens sammanträden. Parterna är 
organiserade i forum med operativt ansvar för samverkansområdet, exempelvis 
”Samverkansgruppen”. En handlingsplan för gruppen upprättas årsvis men är ett 
levande dokument som uppdateras kontinuerligt. En större utvärdering sker vid årets 
slut då även en ny handlingsplan upprättas för nästkommande år.  
Vaxholms stad omfattas av överenskommelsen ”Samverkan kring barn i behov av 
särskilt stöd (BUS)” som upprättades 2012 mellan landstinget och alla kommuner i 
Stockholms län. Detta för att säkerhetsställa att barn med behov av särskilt stöd får de 
insatser de behöver. Nedanstående bild är hämtad från BUS överenskommelsen 
mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län och visar att 
samverkan ska ske på flera nivåer.  
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I kommunens lokala BUS-nätverk finns representanter från både 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. 
För att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd krävs samverkan mellan berörda 
myndigheter och andra samhällsorgan. Samverkan mellan skola och socialtjänst finns 
reglerad i Socialtjänstlagen och Skollagen. För att möta upp de krav som ställs finns 
sedan 2005 en samverkansöverenskommelse mellan utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen i kommunen. Under 2017 genomfördes även projektet ”samverkan 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen”. Bakgrund till projektet var bland annat 
att det förekommit brister i kommunikationen mellan utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen. Projektet inleddes med en nulägesanalys över samverkan kring 
olika områden, exempelvis mötesstrukturer och orosanmälningar. Syftet med projektet 
är att skapa en god samverkan mellan ungdomsstödet och respektive förvaltning, skola 
och förskola. I projektbeskrivningen återges följande mål för projektet: 

• Ökad förståelse för den lagstiftning som styr respektive verksamhet.  

• En gemensam bild av organisation och verksamhet och dess funktioner.  

• En gemensam riktning och målbild för hur samverkan ska ske.  

• Tydliga rutiner och processbeskrivningar för hur ärenden hanteras.  
Uppföljning av projektet och implementeringen av gemensamt överenskomna rutiner 
planeras att ske under hösten 2018.  
I intervjun med hållbarhetschefen framkommer att det finns gemensamma rutiner för att 
förbättra samverkan mellan utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen avseende 
hantering av orosanmälningar.  
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I intervjun med ordförande för socialnämnden framkommer att samverkansmöten sker 
mellan socialförvaltningen, politiker och landstinget. Vidare finns ett samarbete mellan 
förvaltningarna kring projektet med problematisk frånvaro.  
I intervjun med representanter från utbildningsförvaltningen framförs att det finns ett 
behov av att representanter från skolan, såsom rektorer, i högre grad deltar i olika 
nätverk och samhällsorgan. Detta för att komplettera resultatet i olika 
enkätundersökningar med information direkt från verksamheterna och därigenom få en 
ökad förståelse om orsakerna till utfallet i undersökningar kring barn och ungas 
psykiska hälsa.  
I våra intervjuer pekas kommunens storlek och korta kontaktvägar ut som en generell 
styrka när det gäller samverkan. Dock framkommer i intervjun med representanter från 
utbildningsförvaltningen att det finns en utvecklingspotential i att tydliggöra respektive 
aktörs uppdrag avseende samverkan. Detta så att det förebyggande arbetet med 
psykisk ohälsa sker från ett övergripande perspektiv istället för kopplat till ett specifikt 
område eller uppdrag. 
I våra intervjuer framkommer att kommunens hållbarhetschef i sin roll är den som har 
det övergripande perspektivet på området. Hållbarhetschefen arbetar utifrån 
kommunens fokusområden inom social hållbarhet och i uppdraget ingår att vara strateg 
och stödresurs för verksamheterna i hållbarhetsarbetet. Inom dessa fokusområden 
ingår att arbeta med psykisk hälsa men hållbarhetschefen har inget uttalat uppdrag 
kopplat till detta. I intervjun med hållbarhetschefen framkommer att kommunen 
planerar tillsätta en ny tjänst med uppdrag att specifikt arbeta med psykisk hälsa.  

Samverkan med BUP och primärvården 
I Vaxholms stad finns en samverkansöverenskommelse mellan familjecentrum, 
familjeläkarna Vaxholm-barnavårdscentralen, Vaxholms församling och 
socialförvaltningen i Vaxholms stad. I överenskommelsen åtar sig parterna bland annat 
att delta i arbetsgruppen för familjecentrum i Vaxholm. Arbetsgruppen ansvarar för följa 
upp verksamheten. Uppföljningen sker en gång per år i en verksamhetsberättelse som 
presenteras för varje parts ledning. Utifrån verksamhetens mål görs därefter en 
gemensam bedömning av familjecentrums verksamhet.  
I våra intervjuer framförs att samverkan med BUP kan utvecklas. I intervjun med 
ordförande för socialnämnden framkommer att kommunen framförallt önskar bättre 
återrapportering från BUP.  

4.2.2 Kommentar 
I Vaxholms stad finns sammantaget många enheter, samverkansorgan och andra 
grupperingar eller initiativ som har som en av sina uppgifter att förebygga psykisk 
ohälsa hos barn och unga eller stödja målgruppen. Mycket av arbetet utgår ifrån 
Ungdomsstödet och många insatser sker i skolan. Nyligen har ett viktigt initiativ startat 
genom tillskapandet av det s.k. Preventionsåret. Detta är ett nystartat arbete för att 
förbättra samverkan i det förebyggande arbetet. Vi ser att detta är angeläget mot 
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bakgrund av att väldigt många arbetar med dessa frågor och behovet av att säkerställa 
god samordning är stort.  
Vår bild är att kommunen, via formella dokument, formulerat tydliga uppdrag för var 
och en av dessa olika aktörer. Med det sagt vill vi lyfta fram att det ändå kan behövas 
att någon har ett övergripande perspektiv på psykisk hälsa för barn och unga. I 
dagsläget ligger en stor del av ansvaret att hålla ihop arbetet kring psykisk ohälsa på 
hållbarhetschefen i kommunen. Dock är arbetet med psykisk hälsa bara en del av 
hållbarhetschefens uppdrag och inte heller explicit uttalat. Kommunen planerar att 
tillsätta en roll som specifikt kommer att arbeta med psykisk hälsa. Detta bedömer vi 
som ett mycket viktigt komplement till befintliga funktioner. Utifrån ett övergripande 
perspektiv är följande frågor relevanta:  

• Använder Vaxholms stad sina samlade resurser (inklusive 
samverkanslösningar) på bästa sätt för att stödja och hjälpa barn och unga med 
psykisk ohälsa?  

• Är mixen av förebyggande och avhjälpande/stödjande insatser väl avvägd? 

• Kan vi genom att fördela insatserna eller resurserna på ett annat sätt nå 
längre?  

Som en del i uppdraget att arbeta med barn och ungas psykiska hälsa på övergripande 
nivå kan även ingå att regelbundet presentera en samlad bild av tillgång och 
tillgänglighet till alla olika mottagningsverksamheter som erbjuds unga i kommunen. 
Några mer konkreta förbättringsområden har kommit fram i detta avsnitt. Flera 
personer har uppgett att BUPs medverkan och stöd kan vara avgörande i arbetet med 
barn och unga men att det förekommer brister i samverkan.   
Vaxholms stad har generellt en god tillgång till elevhälsans kompetenser. Viss brist 
föreligger på pedagogiskt resursstöd som hjälper och stödjer enskilda individer.  
Budgeten för särskilt stöd utgår från tidigare års bedömningar och utfall. En styrka i 
sammanhanget är att kommunen har en god uppfattning om det befintliga behovet av 
särskilt stöd eftersom det finns en controller som handlägger alla ansökningar om 
särskilt stöd. Dock är det svårt för kommunen att med säkerhet veta att det finns 
tillräckligt med resurser för att täcka behovet och i vilka situationer som behovet av 
särskilt stöd är så omfattande att tilläggsbelopp krävs. 
Trots att en stor mängd aktiviteter finns för att förebygga psykisk ohälsa och för att 
hjälpa och stödja vid behov, är vår bedömning att det finna mer att göra för att 
systematisera arbetet och vi tolkar initiativet Preventionsåret som ett led i detta. 
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4.3 Hur kartläggs och analyseras utvecklingen av psykiska besvär 
bland unga i kommunen? 

Granskningskriterier 
Folkhälsoundersökningar genomförs regelbundet och det är angeläget att ta del av 
dessa och analysera utfallet för att ha aktuell information om läget och för att ha god 
grund för att prioritera insatser. 

4.3.1 Undersökningar 
Sedan 2010 genomför flera kommuner i Stockholms län vartannat år 
enkätundersökningar i stockholmsskolor där elever i åk 9 och gymnasiets åk 2 får 
svara på frågor om psykisk hälsa. Detta med stöd av Länsstyrelsen.  
Vaxholms stad har deltagit alla gånger men hade för få svarande i enkäten för att få 
säkra resultat år 2012. 
En mycket påtaglig skillnad finns i utfallet mellan pojkar och flickor i åk 9. Flickor 
uppger genomgående en klart sämre psykisk hälsa än pojkar. Länsstyrelsen 
sammanställer enkätresultatet i en samlad rapport och nedanstående tabeller visar ett 
slags sammanfattning uttryckt som ”Grad av psykisk hälsa” i åk 9. Under de år som 
enkäten genomförts (fyra tillfällen) har både pojkar och flickor successivt uppgivit något 
sämre psykisk hälsa. Den påtagliga skillnaden mellan pojkar och flickor består. 
Vaxholmseleverna svarade som medeleleven i deltagande stockholmsskolor vid den 
senaste undersökningen.  
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Vartannat år genomför kommunen även en egen enkätundersökning (Vaxolmsenkäten) 
med utvalda frågor från Stockholmsenkäten. Under 2017 genomfördes 
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enkätundersökningen på hösten och riktades till elever i årskurs 9. Totalt mottogs 91 
svar. I handlingsplanen för preventionsåret finns en rutin om att Stockholmsenkäten 
och Vaxholmsenkäten ska genomföras regelbundet.  
En stor del av Vaxholms ungdomar går på gymnasiet i närliggande kommuner. För att 
få mer information om den psykiska hälsan hos gymnasieeleverna har kommunen 
därför drivit på dessa kommuner att genomföra Stockholmsenkäten.  
I intervjun med representanter från utbildningsförvaltningen framkommer att kommunen 
har köpt in ett system där all dokumentation vad gäller elevhälsan kommer att samlas. 
Informationen kommer att delas av elevhälsan med utbildningsförvaltningen för att 
kunna analysera elevernas hälsa. I nuläget pågår implementering av systemet som ska 
kunna börja användas i augusti 2018.  

4.3.2 Kommunens analys samt åtgärder 
I våra intervjuer framkommer att kommunens hållbarhetschef genomför en analys och 
redovisar Stockholmsenkätens resultat för samtliga nämnder och ledningsgrupper i de 
berörda förvaltningarna. Information om resultatet i enkätundersökningen går även ut 
till föräldrar till elever som går i årskurs 6 i grundskolan till årskurs 3 på gymnasiet med 
kontaktuppgifter till verksamheter som erbjuder stöd och hjälp. I intervjun med 
hållbarhetschef framkommer att samverkansgruppen beslutar om innehållet i 
Vaxholmsenkäten samt genomför en analys av resultatet i undersökningen. 
Det finns möjlighet att bryta ned resultatet från undersökningarna på enhetsnivå och 
hållbarhetschefen återkopplar skolornas resultat till förvaltningarna. Utifrån det 
övergripande resultatet i kommunen har hållbarhetschefen anordnat föreläsningar med 
teman som knyter an till de problem som identifierats via Stockholmsenkäten.   
I intervju med kommunstyrelsens ordförande framkommer att enkätresultatet även 
behandlas i Kommunstyrelsen och i vissa fall har åtgärder vidtagits. Ett exempel är att 
drog- och alkohol användningen hos ungdomar i kommunen varit hög, vilket lett till ett 
nära samarbete med polisen genom kontinuerliga möten för att uppdatera sig om läget. 
Kommunstyrelsens ordförande uppger att det finns en bra bild i kommunen över vilka 
ungdomar och gäng som har en problematisk relation till tobak och narkotika.  
För att bättre kunna prioritera insatser i samverkan med länsstyrelsen efterfrågar 
hållbarhetschefen mer djupgående analyser av resultatet. Bristen på en mer 
djupgående analys beror delvis på att det saknas kunskap om hur resultatet ska 
analyseras. Det finns därför ett behov av att involvera statistiker i arbetet med olika 
undersökningar enligt hållbarhetschefen.  

4.3.3 Kommentar 
Kommunens kunskap om utvecklingen av barn och ungas psykiska hälsa inhämtas 
främst via enkätundersökningar. Resultatet av dessa analyseras av kommunen och det 
finns exempel på att prioritering av insatser har skett utifrån analyserna. Vår 
bedömning är att kommunen på övergripande nivå har tillgång till relevanta 
uppföljningsdata om psykisk hälsa för barn och unga.  
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Det är förvånande att inte mer uppmärksamhet ägnas åt den stora skillnaden mellan 
pojkar och flickor i upplevd psykisk hälsa. Området är komplext och det finns inga 
enkla lösningar. Den stora skillnaden mellan pojkar och flickor gäller i samhället i stort 
och är inte ett problem specifikt för Vaxholms stad.  
 

5 Svar på revisionsfrågor 
Vilka mål finns inom området i kommunen? 

Det finns ett flertal mål som berör det tema som granskas men inget mål handlar explicit 
om kommunens ambition med hur den psykiska hälsan ska stärkas hos barn och unga.  

Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning vad gäller förebyggande arbete och 
samverkan? 

Ja, vår bedömning är att detta finns och företrädesvis för respektive enhet, projekt etc.  

Hur kartläggs och analyseras utvecklingen av psykiska besvär bland unga i 
kommunen? 

Vaxholms stad använder externa och interna datakällor och undersökningar och vi anser 
att granskade nämnder på övergripande nivå har god information om situationen när det 
gäller psykisk hälsa bland barn och unga. För att bättre kunna prioritera insatser krävs 
en mer djupgående analys av utfallet i olika undersökningar.  

Hur dimensioneras och säkerställs att insatserna avseende särskilt stöd i skolan 
är tillräckliga? 

Rektorer beslutar om utredning av särskilt stöd och Enheten Resursfördelning Barn– och 
elevstöd ansvarar för att bedöma det individuella behovet av särskilt stöd.  

På aggregerad nivå använder kommunen uppgifter om hur många som tidigare år 
beviljats stöd för att bedöma behovet av särskilt stöd. Det är dock svårt för kommunen 
att med säkerhet veta att det finns tillräckligt med resurser för att täcka behovet och i 
vilka situationer som behovet av särskilt stöd är så omfattande att tilläggsbelopp krävs. 
För att säkerhetsställa att insatserna är tillräckliga försöker kommunen skapa marginaler 
i budgeten för att kunna erbjuda insatser till alla elever som har behov av särskilt stöd i 
skolan. 

Vilket förebyggande arbete bedrivs för att motverka psykisk ohälsa bland barn och 
unga? 

Ett flertal insatser sker inom detta område, exempelvis olika projekt såsom ”Lära för livet” 
och ”Projekt Ungdomshälsa 2018”. 

Finns ändamålsenliga former för samverkan inom kommunen? 
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Ja, vår samlade bedömning är att granskade nämnder bedriver många aktiviteter som 
har som syfte att genom samverkan förebygga psykisk ohälsa eller ge hjälp och stöd. Vi 
ser också en utvecklingspotential i att hålla samman arbetet totalt sett inom kommunen, 
dvs att en person utses för att samordna insatserna i syfte att nå så långt som möjligt 
med de samlade resurserna. Vi har genom vår granskning erfarit att kommunen planerar 
att tillsätta en sådan funktion och ser mycket positivt på detta.  

Finns en ändamålsenlig extern samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin 
(BUP) och med primärvården? 

Vi ser inte behov av att tillskapa ytterligare fora för samverkan men det framkommer i 
denna granskning att flera av kommunens företrädare önskar en ökad samverkan med 
BUP.  
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Utifrån svaren på revisionsfrågorna är vår samlade bedömning att granskade nämnder 
bedriver ett omfattande arbete vid flera enheter, samverkansorgan m m, vilka bl.a. har 
som syfte att motverka psykisk ohälsa eller stödja de som drabbats av psykisk ohälsa. 
Arbetet bedöms i huvudsak vara ändamålsenligt. Ett stort antal aktörer är involverade i 
arbetet och systematik och samordning kan stärkas. Tillskapandet av det s.k. 
Preventionsåret kan bidra till det. Ett område där samarbetet dock behöver stärkas är i 
relationen till BUP.  

Kunskapsläget inom området psykisk ohälsa är under utveckling och de finns få enkla 
samband mellan insatta åtgärder och förväntade resultat. Oaktat detta är vår 
bedömning att möjligheten att styra detta område förbättras om kommunen i mål 
klargör sin ambition när det gäller att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga. 
 
 
KPMG, dag som ovan  

 
       

Andreas Endrédi  Sofie Wiessner  

Projektledare och certifierad kommunal  Granskare 

yrkesrevisor 
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Bilaga 1   Metod 
Uppdraget har genomförts som en dokument- och intervjugranskning. 

Följande befattningshavare har intervjuats 
• Utbildningschef 

• Enhetschef för skol-och familjestödet 

• Enhetschef för barn och familj 

• Hållbarhetschef 

• Ordförande kommunstyrelsen 

• Ordförande Barn-och utbildningsnämnden  

• Ordförande Socialnämnden 

• Verksamhetsutvecklare 

• Verksamhetscontroller  

• Specialpedagog 

• Studie-och yrkesvägledare  

Följande dokument har granskats 
 

• Mål och budget 2018-2020 

• Vaxholms stads strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2020 

• Vaxholms stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 

• Elevstöd i Vaxholms stad 

• Verksamhetsplan läsår 2017/2018 Grundskola 

• Verksamhetsplan 2018 enheten för barn och familj 

• Projekt samverkan utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen 
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• Mål och syfte med Samverkansgruppen i Vaxholms stad 
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1. Inledning 
På uppdrag av Storstockholms brandförsvars förtroendevalda revisorer har EY 
granskat förbundets årsredovisning per 31 december 2018. Revisionen har utförts i 
enlighet med kommunallagen, kommunala redovisningslagen samt god revisionssed 
i Sverige. 
 
Syftet med denna rapport är främst att ge förbundets förtroendevalda revisorer 
information om årsbokslutet 2018, samt att redovisa de väsentligaste noteringarna 
som framkommit vid granskningen av bokslutet och årsredovisningen. Alla belopp är 
angivna i miljoner kronor (mkr) om inte annat anges. 
 
Under 2018 har revisorerna i enlighet med sin revisionsplan genomfört följande 
granskningar, vilka har avrapporterats i separata rapporter: 
 

• Granskning av administrativa interna kontroller.  
• Granskning av delårsbokslut 
• Granskning av årsbokslut och årsredovisning 

1.1. Granskningens omfattning 
Granskningen av årsredovisningen har omfattat följande delar:  
 
• Förvaltningsberättelse 
• Resultaträkning 
• Balansräkning 
• Finansieringsanalys 
• Notsammanställning 
 
Granskningen av årsredovisningen och bokslutet har inriktats mot väsentliga poster 
och avvikelser samt omfattar också bedömningar av förbundets ekonomiska 
ställning och utveckling. 
 
Under året har revisionen haft ett flertal möten med företrädare för förbundets 
ledning i syfte att informera oss om väsentliga händelser, transaktioner och beslut.  

2. Förbundets ledning och styrning 
Från och med 2013 övergick förbundet till att ledas av en direktion istället för ett 
förbundsfullmäktige och en förbundsstyrelse som tidigare. Direktionen har under 
året bestått av elva ledamöter samt tolv ersättare som sammanträtt fem gånger 
under året. I samband med våra granskningar under året har vi tagit del av 
direktionsprotokoll samt övriga väsentliga styrdokument med avseende på år 2018. 
Det noteras att förbundet har haft en fastställd plan för intern kontroll som tillämpats 
under året, och som även revisionen följt upp.    
 
 

372



 

 

4 

 

3. Väsentliga händelser under år 2018 
 
År 2018 är Storstockholms brandförsvars tionde verksamhetsår.  
 
I årsredovisningen finns en redogörelse för viktiga ärenden och händelser som 
påverkat förbundets verksamhet under året. Statistik av olika slag presenteras på ett 
överskådligt och tydligt sätt. 

4. Förbundets ekonomiska resultat och ställning 

4.1. Förbundets resultat 2018 
 
Nedanstående tabell sammanfattar förbundets resultat och utfall i jämförelse mot 
föregående år.  
 
 

Mkr Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 

Medlemsavgifter 571,9 580,3 580,3 

Automatlarm inkl. 
abonnemang 

45,5 44,0 52,6 

Övriga intäkter 38,9 38,1 45,6 

Finansiella Intäkter 0,2 0,0 0,0 

Summa Intäkter 656,5 662,4 678,5 

Personalkostnader 466,7 465,5 471,0 

Hyreskostnader 35,9 36,4 38,0 

Övriga kostnader 113,2 119,5 121,9 

Avskrivningar 16,6 17,6 17,0 

Finansiella kostnader 13,6 15,2 15,9 

Summa kostnader 646,0 654,2 663,8 

Resultat 10,5 8,2 14,7 

 
 
Intäkter: 
Förbundets verksamhetsintäkter för 2018 uppgår till 98,2 mkr och överstiger budget 
med 16,1 mkr. Ökningen kommer huvudsakligen av att intäkterna från automatlarm 
har ökat under 2018.  Detta kan, bland annat, förklaras av en avsevärt mycket högre 
luftfuktighet under sommaren, vilket har triggat fler alarm. Medlemsbidragen uppgick 
till 580,3 mkr, vilket är en ökning om 8,4 mkr jämfört med år 2017 och är i enlighet 
med gällande budget. I samband med granskningen noterar vi att förbundet inte 
fakturerar tilläggstjänster för 2018. 
 
Kostnader: 
Förbundets totala verksamhetskostnader överstiger budget med ca 9,6 mkr. De 
totala personalkostnaderna uppgår till 471 mkr och överstiger budget med 5,5 mkr. 
Avvikelsen från budgeten rörande personalkostnader förklaras huvudsakligen av 
ökade pensionskostnader, avseende den förmånsbestämda delen.  
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Övriga verksamhetskostnader uppgår till 159,9 mkr och överstiger budget med 4 
mkr. Jämfört med föregående år har övriga verksamhetskostnader ökat med ca 10,8 
mkr. Detta beror på att det under året uppstod flertalet oförutsedda kostnader. 
 
Avskrivningskostnaderna för 2018 uppgår till 17 mkr, vilket är 0,6 mkr lägre än vad 
som budgeterats. Minskningen beror huvudsakligen på att förbundet anskaffat enligt 
budget men anläggningarna har ankommit sent under året, vilket genererat lägre 
avskrivningskostnader.   
 
Pensioner: 
Förbundets pensionskostnader uppgår i bokslutet till 58,5 mkr (55,0), vilket redovisats 
i enlighet med underlag från KPA. Förbundet har inte gjort någon justering avseende 
genomsnittlig pensionsålder under år 2018. Vi har liksom tidigare i vår granskning 
noterat att KPA´s beräkningar av förbundets pensionsåtaganden bygger på en 
genomsnittlig pensionsålder uppgående till 59,9 år för brandmän som omfattas av 
avtal med rätt att gå i pension vid 58 års ålder. Enligt uppgift från förbundet ligger den 
genomsnittliga pensionsåldern någonstans fortfarande kring 59,6-59,7 och man har 
för avsikt att utvärdera huruvida beräkningsgrunden bör sänkas eller ej.  

I samband med vår granskning har vi noterat att aktualiseringsgraden rörande 
förbundets totala pensionsåtagande återigen har varit föremål för osäkerheter. Som 
nämnts ovan har ytterligare, ej budgeterade kostnader om 4,5 mkr tillkommit under 
året. Detta har föranlett förbundet att initiera förnyade genomlysningar av 
helapensionsåtagandet. Detta kommer att rapporteras under 2019.  

Bedömning: 
Vid vår granskning har vi stickprovsvis stämt av väsentliga intäkts- och 
kostnadsposter mot verifierande underlag samt utfört egna kontrollberäkningar. 
Balans- och resultaträkningar ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av förbundets 
ekonomiska ställning per den 31 december 2018.   

 
Vår bedömning är att det redovisade resultatet för år 2018, i allt väsentligt, ger en 
rättvisande bild av verksamheten för 2018.  
 
Vidare är det vår bedömning att förbundet bör fortsätta dialogen med KPA avseende 
säkerställandet av aktualiseringsgraden vid beräkning av det totala 
pensionsåtagandet samt att det är positivt att förbundet initierat fördjupade analyser 
av det totala pensionsåtagandet.  

4.2. Balansräkning 
Balansräkningen har granskats utifrån följsamhet till lag om kommunal redovisning, 
givna rekommendationer från rådet för kommunal redovisning samt i övrigt i enlighet 
med god redovisningssed. Avstämning har utförts av att balansposter 
överensstämmer mot bokslutsdokumentation och underliggande bilagor. Genom 
stickprov samt avstämning mot sidoordnade system har kontroll gjorts av att 
posterna värderats samt periodiserats på ett korrekt sätt.  
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Materiella anläggningstillgångar 
Årets investeringar uppgår till 29,6 mkr (26,6 mkr), vilket understiger budget med ca 
1 procent1. Merparten av investeringarna är hänförliga till investeringar i nya 
höjdfordon, ledningsbilar samt räddningsfordon. 
 
Vi har kontrollerat att redovisningen enligt huvudboken överensstämmer med 
förbundets anläggningsregister. Stickprovsvis granskning har genomförts av 
periodens investeringar mot verifierande underlag och avskrivningar har 
stickprovsvis kontrollberäknats. Granskningen som utförts med avseende på 
rörelse- och balansgillhet har inte föranlett några anmärkningar.  

Övriga kortfristiga fordringar 
Övriga kortfristiga fordringar utgörs av kundfordringar, interimsfordringar, övriga 
kortfristiga fordringar samt kortfristiga placeringar. De kortsiktiga placeringarna utgörs 
av placeringar av vissa likvida medel skattekontot. Detta i avvaktan på att upphandling 
och placeringsförvaltare är helt färdigställd. Anledningen till att man valt att placera 
på skattekontot istället för på banken är att man får en bättre avkastning där än på 
bankkontot.  

Kassa och bank 
Kassa och banktillgodohavanden uppgår till 158,8 mkr i vilket innebär en minskning 
mot föregående år. Ökningen förklaras av motsvarande ökning på skattekontot 
enligt ovan. Vi har stämt av redovisade saldon mot engagemangsbesked. Inga 
differenser har noterats. Det noteras dock att förbundet inte placerat tillgångar i 
enlighet med någon placeringspolicy eller liknande.  

Avsättningar  
Avsättningar utgörs i huvudsak av förbundets pensionsåtaganden. Vi har stämt av 
redovisade belopp mot beräkningsunderlag och prognos från KPA. Vi har i vår 
granskning noterat att KPA´s beräkningar av förbundets pensionsåtaganden bygger 
på en genomsnittlig pensionsålder uppgående till 59,9 år för brandmän som omfattas 
av avtal med rätt att gå i pension vid 58 års ålder. Enligt uppgift från förbundet ligger 
den genomsnittliga pensionsåldern någonstans runt 59,6-59,7 och man har för avsikt 
att utvärdera huruvida beräkningsgrunden bör sänkas eller ej.   

Kortfristiga skulder 
De kortfristiga skulderna uppgår till 278 mkr per 31 december och utgörs främst av 
leverantörsskulder, interimsskulder, övriga kortfristiga skulder samt semesterlöne- 
och övertidsskuld. Vi har utfört avstämningar mellan huvudboken och verifierande 
underlag hämtade från försystem till ekonomisystemet. Inga väsentliga avvikelser 
eller differenser har iakttagits. Dessa har totalt ökat med 26 mkr sedan december 
föregående år och beror främst på att leverantörsskulderna har ökat.  

 

                                                 
1 Årets investeringsbudget uppgår till 29,9 mkr.  
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4.3. Finansiell ställning 
Ett vedertaget nyckeltal för att bedöma det ekonomiska läget i en kommunal 
verksamhet är nettokostnader i relation till intäkter. Överstiger nyckeltalet 100 
procent måste den löpande verksamheten täckas på annat sätt än genom 
verksamhetsintäkter, exempelvis genom ett finansiellt nettoöverskott eller försäljning 
av tillgångar. För år 2018 uppgår nettokostnadernas andel av intäkterna till 94,7 
procent (95,8). Förbättringen mot tidigare år indikerar att förbundet uppnått en bättre 
balans mellan bedriven verksamhet och finansiella ramar än vad som varit fallet 
tidigare.  
 
Soliditet: 
I nedanstående tabell redovisas några av de finansiella nyckeltal som förbundet 
själv använder i sin styrning och uppföljning av verksamheten.  
 
 
Ekonomisk analys % 2018 2017 2016 2015 2014 
Soliditet 2)   17,7 16,8 15,6 11,7 10,8 
Kassalikviditet 3) 261 269 278 269 255 
Självfinansieringsgrad 4) 107 197 102 197 138 

1) Eget kapital i förhållande till totalt kapital 
2) Kortfristiga fordringar + kortfristiga placeringar + kassa och bank/kortfristiga skulder 
3) Justerat resultat (minus avskrivningar och jämförelsestörande poster) i förhållande till 

investeringsvolym 
 
Förbundets soliditet, exklusive ansvarsförbindelsen för pensioner, uppgår i 
årsbokslutet till 17,7 procent, vilket således utgör en förbättring i jämförelse med 
föregående år. Ökningen förklaras av ett förbättrat resultat. Kassalikviditeten är 
fortsatt stigande. 
 
Investeringar: 
 

(mnkr)   2018 2017 2016 2015 

Fordon och materiel 22,3 25,5 26,4 23,2 

Byggnader och 
anläggningar 1 0 0,1 0,6 

IT 6,3 1,1 0,7 0 

Summa investeringar 29,6 26,6 27,2 23,8 

 
Årets investeringar uppgår till totalt till 29,6 mkr och avser i huvudsak 
räddningsfordon. Årets faktiska investeringar ligger i nivå med årets 
investeringsbudget. 

 
Vår granskning har omfattat avstämning av verifierande underlag. Inga avvikelser 
har identifierats.  
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5. Förbundets årsredovisning 
Vi har granskat förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2018. I granskningen 
har vi beaktat att god redovisningssed för kommuner/kommunalförbund i allt 
väsentligt har efterföljts av förbundet. Årsredovisningen inleds med beskrivande 
avsnitt om förbundets verksamhet under året med inriktning på bland annat 
direktionens arbete samt uppföljning av handlingsprogram 2016-2019. Därefter följer 
den formella förvaltningsberättelsen med beskrivningar av bland annat uppföljning 
av mål och uppdrag, miljöarbete, kompetensförsörjning, ekonomiska rapporter samt 
intern kontroll.    

5.1. Förvaltningsberättelsen 
Årsredovisningens förvaltningsberättelse beskriver utförligt den verksamhet som 
bedrivits under året. Detta sker med utgångspunkt från de övergripande mål 
(uppdrag) som fastställts för verksamhetsåret 2018. Uppdragen bryts ner i delmål 
som analyseras och utvärderas på ett övergripande sätt. Nyckeltal och volymer 
presenteras.  
 
Av årsredovisningen framgår förbundets egen analys rörande måluppfyllelsen för 
2018. Förbundets bedömning är att måluppfyllelsen varit relativt god för 
verksamhetsåret inom de flesta uppdragsområden.  Redogörelse för respektive mål 
sker i tabellform, vilket bedöms ge en överskådlig, om än kortfattad, bild av 
verksamheten.  I efterföljande avsnitt beskrivs förbundets investeringar, 
personalområdet etc.    
 
Årsredovisningens avslutade avsnitt avser ekonomisk redovisning samt kortfattat 
arbetet med intern kontroll.   
 
Enligt kommunallagen ska kommuner (och kommunala förbund) uppnå en ekonomi i 
balans varje år. Av den kommunala redovisningslagens fjärde kapitel framgår att 
förvaltningsberättelsen ska omfatta en avstämning av det så kallade balanskravet. 
Redovisade negativa resultat måste återställas inom tre år. Av nedanstående tabell 
framgår förbundets balanskravsavstämningar för de fem senaste åren.  
 
(mnkr) 2018 2017 2016 2015 2014 
Årets resultat enligt resultaträkningen 14,7 10,5 37,6 13,7 36,8 
– Avgår: samtliga realisationsvinster -1,5 -1,3 -1,0 -1,4 0 
Synnerliga skäl           
– Tillägg: förändring diskonteringsränta 
pensioner 0 0 0 0 0 

Årets balanskravsresultat 13,2 9,2 36,6 12,3 36,8 
 
Balanskravet skiljer sig åt mot redovisat resultat i form av att realisationsresultat och 
eventuella synnerliga skäl avräknas från det redovisade resultatet. Vår bedömning 
är att förbundets avstämning av balanskravet ligger i linje med kommunallagens 
krav och intentioner. 
 
I efterföljande avsnitt av årsredovisningen analyseras det ekonomiska resultatet för 
året med beskrivningar av intäkter, kostnader, finansiella poster etc.  
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Vår övergripande bedömning: 
Förvaltningsberättelsen bedöms ge en rättvisande bild av väsentliga händelser 
under verksamhetsåret 2018. Beskrivning och analys av måluppfyllelse bedömer vi 
vara tillräcklig. Analysen av årets resultat och ställning i förhållande till budget 
bedömer vi vara tillräcklig.  

5.2. Resultaträkning, balansräkning notförteckning 
Vi har stämt av att redovisad resultat- och balansräkning samt tillhörande 
notinformation är i överensstämmelse med huvudboken enligt ekonomisystemet 
samt med verifierade underlag. Vår bedömning är att resultat- och balansräkningar, 
kassaflödesanalys samt notinformation, i allt väsentligt, är uppställda i enlighet med 
kommunala redovisningslagen och ger en rättvisande bild per 31 december 2018.  
 
Det noteras att förbundet har en betydande positiv likviditet. Med anledning av detta 
är det av väsentlighet att en finanspolicy eller placeringspolicy används av 
direktionen. 

6. Administrativ intern kontroll 
 
Vår granskning av förbundets administrativa interna kontroller har omfattat följande 
processer: 

✓ Löneprocessen 
✓ Hantering av leverantörsfakturor 
✓ Ledningsnära kostnader 

 
Vår övergripande bedömning är att förbundet har en ”tillräcklig” struktur för intern 
kontroll. För att stärka den interna kontrollen ytterligare rekommenderas förbundet 
att: 
 
 

✓ SSBF bör implementera kontroll av logglistor för att säkerställa att ändringar 
som gjorts rörande leverantörsuppgifter är relevanta.  
 

✓ Vi rekommenderar att kontroll av utbetalningsfil dokumenteras för att 
säkerställa spårbarhet. 

 

7. Bokslutsprocess 2018 
Vår bedömning är att förbundets bokslutsdokumentation håller en tillräcklig kvalité 
samt överlämnats i tid till revisionen.  
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8. Sammanfattande slutsatser av årets revision 
Vi har noterat att moms på en faktura om 2 160 505 kr inte har bokats upp i 
huvudboken för 2018. Felet har kommunicerats till kund som valt att inte göra någon 
korrigering för år 2018. Felet korrigerades istället på år 2019. Felet bedöms inte 
utgöra en väsentlig påverkan som påverkar vårt uttalande. 

9. Sammanfattande slutsatser av årets revision 
Vår bedömning är att förbundets årsredovisning, i allt väsentligt, ger en rättvisande 
bild av resultat och ställning per den 31 december 2018 för Storstockholms 
brandförsvarsförbund. 
 
Förbundet rekommenderas att analysera effekter av införandet av den nya lagen för 
kommunal bokföring och redovisning samt uppdaterade rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR).  
 
  
Stockholm den 7 mars 2019 
 
  
 
Johan Perols    
Certifierad kommunal revisor 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-03-21

Änr KS 2019/59.109
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 37 Hållbarhetsredovisning 2018

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Hållbarhetsredovisning 2018 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Vaxholms hållbarhetsredovisning är en separat del som kompletterar årsbokslutet 2018. Den utgör 
ett led i ett systematiskt arbete med styrning mot ett attraktivt hållbart Vaxholm.

Avsikten med rapporten är att fler ska kunna ta del av vad som genomförts, vad som kommer att 
prioriteras och vilka utmaningar staden står inför hållbarhetsarbetet. Implementeringen av de 
Globala målen har påbörjats vilket rapporten även lyfter.

Lagen om hållbarhetsredovisning (EU direktiv) för medelstora och stora företag trädde i kraft i slutet 
av 2016, vilket innebär att fler företag ska redovisa sin verksamhet utifrån bl.a. ekologisk och social 
hållbarhet. Vaxholm anser att det är angeläget att den offentliga sektorn följer den utvecklingen. En 
betydelsefull faktor är att hållbarhetsredovisningen är en uppföljning och en förbättring av en pågående 
hållbarhetsstyrning som genomsyrar hela verksamheten.

Grunden till rapporten är Global Reporting Initiatives, GRI.s ramverk, vilket är ett redovisningssystem, 
med syfte är att jämföra resultat över tid och med andra kommuner. Rapporten ska även visa hur 
staden påverkar och påverkas av förväntningar avseende hållbarhetsfrågorna. 

Rapporten visar både processen och hållbarhetsaktiviteter. Redovisningsperioden avser
kalenderår 2018 och publiceras i slutet av mars 2019.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande Hållbarhetsredovisning 2018, 2019-03-04
Hållbarhetsredovisning 2018, 2019-03-08

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Madeleine Larsson, klk                                                                   

Ammi Wohlin, klk

För kännedom: Marie Wiklund, klk
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Tjänsteutlåtande
2019-03-07

Änr KS 2019/59.109
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Hållbarhetsredovisning 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut 

Hållbarhetsredovisning 2018 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Vaxholms hållbarhetsredovisning är en separat del som kompletterar årsbokslutet 2018. Den utgör ett 
led i ett systematiskt arbete med styrning mot ett attraktivt hållbart Vaxholm.

Avsikten med rapporten är att fler ska kunna ta del av vad som genomförts, vad som kommer att 
prioriteras och vilka utmaningar staden står inför hållbarhetsarbetet. Implementeringen av de Globala 
målen har påbörjats vilket rapporten även lyfter.

Lagen om hållbarhetsredovisning (EU direktiv) för medelstora och stora företag trädde i kraft i slutet av 
2016, vilket innebär att fler företag ska redovisa sin verksamhet utifrån bl.a. ekologisk och social 
hållbarhet. Vaxholm anser att det är angeläget att den offentliga sektorn följer den utvecklingen. En 
betydelsefull faktor är att hållbarhetsredovisningen är en uppföljning och en förbättring av en pågående 
hållbarhetsstyrning som genomsyrar hela verksamheten.

Grunden till rapporten är Global Reporting Initiatives, GRI.s ramverk, vilket är ett redovisningssystem, 
med syfte är att jämföra resultat över tid och med andra kommuner. Rapporten ska även visa hur 
staden påverkar och påverkas av förväntningar avseende hållbarhetsfrågorna. 

Rapporten visar både processen och hållbarhetsaktiviteter. Redovisningsperioden avser
kalenderår 2018 och publiceras i slutet av mars 2019.

Bedömning
Vaxholms stad anser att hållbarhetsarbetet drivs i linje med de aktuella styrdokumenten inom 
hållbarhet och har under året lett till många viktiga insatser, aktiviteter och resultat inom 
hållbarhetsområdet.

Kommunledningskontoret
Madeleine Larsson
Hållbarhetschef
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Måluppfyllelse
Hållbarhetsredovisning 2018 ger en avgränsad bild av hur arbetet med ett hållbart attraktivt Vaxholm 
har genomförts, samt hur arbetet ska fortsätta och utvecklas inom det kommungemensamma 
målområdet Livsmiljö.

Förslagets konsekvenser
Arbetet med att årligen redovisa stadens hållbarhetsarbete innebär ett mer målinriktat och kvalitativt 
lokalt hållbarhetsarbete.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande Hållbarhetsredovisning 2018, 2019-03-04

Hållbarhetsredovisning 2018, 2019-03-08

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Madeleine Larsson, hållbarhetschef                                                                     

Ammi Wohlin, strateg ekologisk hållbarhet

För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef
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INLEDNING

Vår framtidsbild av Vaxholm är:

en attraktiv levande skärgårdstad, där 
resurser används hållbart och effektivt. 
Vi vill att våra invånare och verksam-
hetsutövare ska ha en trygg och säker 
miljö med tillgänglighet till samhällsser-
vice. Genom engagemang vill vi skapa en 
livskraftig stad som kan förbättra livs-
kvaliteten för människorna.

SIGNERAT
Här kan vi återigen njuta av Vaxholms stads hållbar-
hetsredovisning. En skrift som ger en samlad bild 
över stadens hållbarhetsarbete.
Det senaste året har vi på ett väldigt synligt och 
påtagligt sätt märkt av klimatförändringar, genom  
bland annat värme, torka och vattenbrist. De ger 
tydliga incitament till att vi fortsatt behöver arbeta 
med frågorna, och i en ökad takt, på både stora och 
små arenor i världen. Vaxholm har här ett ansvar 
och en viktig uppgift att fylla. 

Ett intensivt arbete pågår i stadens alla verksamhe-
ter kopplat till en hållbar utveckling. I dessa frågor 
behöver vi jobba brett, enskilt och tillsammans. 
Hållbarhet för Vaxholms stad handlar om en bred 
förankring där varje åtgärd i det vardagliga kom-
munala arbetet eller för den enskilde invånaren 
eller företagaren på ett naturligt sätt ska inkludera 
hållbara beslut och livsstilar. Det kan handla om 
allt ifrån att hushållen i kommunen har godkända 
avlopp, matkompostinsamling, trygghet på stan, 
möjlighet till fysisk aktivitet, till hemtjänst som rull-
lar runt på elcyklar och i elbilar. 

Hållbarhetsredovisningen är en del i stadens sys-
tematiska arbete med styrning mot ett attraktivt 
hållbart Vaxholm. Avsikten med rapporten är att alla 
ska kunna ta del av vad som genomförts, vad som 
kommer att prioriteras och vilka utmaningar vi står 
inför i arbetet med hållbar utveckling.

Det är med glädje och stolthet som jag kan se tillba-
ka på också 2018 och se att Vaxholms kommunala 
verksamheter och stadens invånare och företagare 
ytterligare på ett fantastiskt sätt har bidragit till 
att göra Vaxholm och en liten del av värden än mer 
hållbar. Vi är på rätt väg!

Marie Wiklund
Kommunchef
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UTBLICK 
De sjutton Globala målen, med handlingsplanen 
Agenda 2030 har nationella åtagande som ska 
implementeras och synliggörs både regionalt och 
lokalt. Agendan ska vara vägledande och föränd-
ringsarbetet ska ske ute i kommunerna. Målet är 
att medvetandegöra och öka kunskapsnivån hos 
alla. Ett nationellt åtagande bör ske genom lokal 
tillämpning av aktuella delmål. Det är en långsiktig 
process, som inkluderar både social och ekologisk 
hållbarhet.
 
Vaxholm är en del av Stockholmsregionen inom 
områden som arbetsmarknad, infrastruktur, bo-
stadsutveckling, utbildning och delar också gränsö-
verskridande föroreningshalter i vatten och luft. Det 
är nödvändigt med samverkan mellan kommunerna 
för att lösa samhällsutveckling och dess miljökon-
sekvenser. 
 
Klimatförändringarna är allt synligare i vår region 
med minskad biologisk mångfald, torka, värme och 
vattenbrist. Vi vill stärka förutsättningarna för att 
människor skall göra mer hållbara val. En omställ-
ning av samhället krävs, samtidigt som människors 
beteende behöver förändras.

Avsaknad av trygghet, välbefinnande och jämlikhet 
är ett faktum i en allt mer orolig värld. Arbetet med 
att människor ska fortsatt känna sig trygga och 
kunna vistas ute i staden är viktiga aspekter i stads-
utveckling. Det behöver säkerställas allas lika värde 
med mänskliga rättigheter och skyldigheter.  
.

Vad betyder utblick för Vaxholms stad? 
1. Att vi är en del av Stockholmsregionen med 

föroreningar i luft och vatten, arbetsmarknad, 
transporter, utbildning vilket innebär att vi behö-
ver samverka genom att effektivisera resurser-
na, sprida kunskap och  dela kompetens. 

2. Att klimatförändringarna som torka, vattenbrist, 
värme, minskad biologisk mångfald synliggörs, 
vilket innebär att insatser måste vidtas. 

3. Att de Globala målen implementeras och åtag-
ande genomförs samt kommuniceras. 

4. Att trygghet, välbefinnande och jämlikhet är 
betydelsefulla faktorer som kräver upprätt-
hållande och ständig förbättring för att vara en 
attraktiv stad. 
 

5. Att förändring är nödvändig genom transforme-
ring av samhället och beteende, nudging vilket  
föranleder allas deltagande såväl i arbetet som 
på fritiden (Fig.1). 

 

Figur 1. Utblick
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HÅLLBARHET I FOKUS
Vi möter de utmaningar vår värld står inför. Det 
innebär att staden har hållbarhet i fokus  för såväl 
platsen med dess omgivningar som invånare, verk-
samhetsutövare och besökare. 

Våra resurser  är främst Vaxholms gröna och blå 
värden, engagerade invånare och politiker samt 
kompetenta medarbetare.

Med visioner, skattesatser, kunskap och dialog 
skapar vi värden i staden och möjliggör en framtida 
hållbar utveckling.  

Våra resultat genererar effekter inom det ekologis-
ka, sociala och ekonomiska dimensionerna på flera 
olika nivåer. Det är alltifrån en attraktiv plats, en 
skärgårdsstad med en hållbar tillväxt som bibe-
håller gröna och blå värden till ökad besöksnäring 
samt nöjda invånare och verksamhetsutövare med 
en god hälsa.

HÖJDPUNKTER 2018
Viktiga händelser under året har varit att; 

• Installation av publika laddstationer 
• Trädinventering - förvaltningsplan skog
• Eriksömaren - dagvattenhantering
• Implementering av de Globala hållbarhetsmålen
• Preventionsåret i skolan - förebyggande och 

främjande arbete
• Meningsfull fritid för barn och unga (fig. 2).

Figur 2. Höjdpunkter 2018
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AKTUELL HÅLLBARHETS  
KOMMUNRANKING
I årets Aktuell hållbarhets kommunrankning place-
rade sig Vaxholm på plats 51, vilket är en förbättring 
mot 56 under år 2017. Med olika data och parame-
trar mäts aktivitet och ambition inom miljöområdet. 
Parametrar och frågeställningar byts ut varje år, 
för att visa att miljö- och hållbarhetsarbetet kräver 
ständiga förbättringar, nya strategier, investeringar 
och skärpningar av ambitioner.
 
Vaxholms utmaning ligger främst inom klimatom-
rådet med nya klimatmål, ett noll nettoutsläpp av 
växthusgaser till 2045 samt transport och konsum-
tionsbaserade mål. Även fastighetsnära avfallssor-
tering, livscykelanalyser i egna fastigheter samt en 
antagen kemikalieplan är områden som behöver 
åtgärdas (fig.3).

INTRESSENTENGAGEMANG
Hållbarhetsarbetet har medborgarna i fokus. För att 
våra verksamheter skall vara hållbara och bedrivas 
hållbart, är även engagerade medarbetare en för-
utsättning för måluppfyllelse. Andra betydelsefulla 
intressenter är myndigheter, näringsliv, civilsam-
hället och våra politiker, vilka är våra beslutsfattare 
(fig. 4).

Figur 4. Vaxholms stads intressenter, som involveras i det  

lokala hållbarhetsarbetet

Hur skapar vi delaktiga intressenter?
För att utvärdera och planera verksamhet samt 
fånga upp synpunkter och prioriteringar från våra 
intressenter genomförs en rad olika insatser un-
der året. Intressentengagemanget beskrivs under 
året i tabell 2 (bilaga 1). Vi sprider information och 
kunskap samt samlar in resultat, synpunkter och 
nya prioriteringar. Detta ligger till grund för fram-
tida fokus, och satsningar inom hållbarhetsarbetet. 
Möjligheten att påverka innehåll vid de skilda tillfäl-
lena ser olika ut, frågorna är förutbestämda i vissa 
situationer, vid andra finns större möjligheter för 
intressenterna att själva påverka innehållet. 

Våra prioriteringar
Varje år genomförs en analys vilken lyfter årets 
viktigaste frågor för våra intressenter inom hållbar-
hetsarbetet. Till grund för stadens hållbarhetsfokus 
ligger dock  styrdokumenten Strategi för social håll-
barhet och Miljöprogram. Dessa två dokument har 
tydliga mål, fokusområden och strategiska inrikt-
ningar vilket hållbarhetsarbetet vilar på mellan åren 
2016-2020. Dock förtydligar analysen prioritering 
bland dessa redan beslutade strategiska åtgärder 
(se respektive avsnitt Ekologisk- och Social hållbar-
het). 
 
Analysen 2018 genomfördes hos tre av våra prio-
riterade intressenter; medarbetare, politiker och 
medborgare. Medarbetarna delades in i tjänsteper-
soner, enhetschefer och ledningsgrupp. Analysen 
genomfördes via en webbaserad enkät i början av 
verksamhetsåret där intressenterna prioriterade 
hållbarhetsområden inom stadens beslutna fokus-
områden för social- och ekologisk hållbarhet. 81 
personer svarade på enkäten, 55 medarbetare varav 
35 tjänstepersoner, 12 enhetschefer och 8 chefer 
från ledningsgrupp samt 9 politiker.

Figur 3. Aktuell hållbarhetsranking
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De tillfrågade ombads prioritera bland en rad områ-
den inom ekologisk respektive social hållbarhet. Det 
gemensamma resultatet blev följande fem priori-
terade områden inom respektive dimension (fig.5).  
Klimatanpassning har inte beaktats i den utsträck-
ning som våra intressenter har önskat.

STRATEGISKA UTMANINGAR  
Våra gemensamma strategiska utmaningar till 2020 
är att

Kort sikt
• arbeta fram en gemensam Hållbarhetsstratgi 

som innefattar både sociala och ekologiska di-
mensioner för målet livsmiljö

• integrera hållbarhetsarbetet i all kommunal 
verksamhet så att det utgör en självklar del i alla 
stadens beslut, vilket innebär att varje styrelse, 
nämnd, tjänsteperson och bolag har ett ansvar 

• implementera och koppla samman de globala 
målen som prioriterats i staden inom ordinarie 
verksamhet.

Lång sikt 
• ta fram en hållbarhetsstrategi till 2021 med stra-

tegiska åtgärder fram till 2030
• koppla hållbarhetsstrategin till  Vaxholms över-

siktsplan
• skapa förutsättningar för ett tryggt och fossilfritt 

samhälle 2045.

.

 

Figur 5. Resultat av analysen

Stort fokus har legat på trygghetsområdet under 
2018 vilket analysen lyfte. Efter genomförd revi-
sionsrapport av KPMG efterfrågades mer samord-
ning och struktur inom området psykisk ohälsa 
vilket kommer att bli en prioriterad fråga framöver.
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SOCIAL  
HÅLLBARHET

EN TRYGG MILJÖ
Vaxholms kommun är en fortsatt säker och 
trygg plats att leva och vistas i. Den upplevda trygg-
heten är fortsatt hög bland medborgarna (fig.6). 
Antalet brott i Vaxholm är lågt. Andelen inbrott 
i bostad halverades och antalet stöld ur fordon 
minskade medan antalet cykelstölder och bilstölder 
ökade något. Ytterst få våldsbrott begicks vilket är 
en kraftig nedgång jämfört med tidigare år. 

Stadens och Polisens gemensamma Medborgarlöfte 
2018 har inneburit arbete med en synlig polis samt 
drogförebyggande arbete med fokus på barn och 
unga. Tillsammans med Polisen har staden genom-

fört medborgarmöten/föräldramöten, trygghetsjogg, 
besökt skolor samt trygghetsvandringar på stan. Ett 
gemensamt Medborgarlöfte och en plan för samver-
kan under åren 2019-2022 har tillsammans med Po-
lisen formats bland annat baserat på medborgarnas 
synpunkter i genomförd Trygghetsmätning 2018. 

Trygghet i skolan
Vaxholms stad har en hög andel barn och elever 
som känner sig trygga i förskolan, skolan och på 
fritidshemmet. Utfallet 2018 landar än en gång på 
höga 96 %. Arbetet med trygghet är emellertid ett 
fortsatt prioriterat arbete med goda, psykosociala 
lärmiljöer, behörig och engagerad personal som 
finns tillgänglig, och god elevhälsa, m.m.  

Ett fortsatt arbete med att tydliggöra barnkonventio-
nens intentioner har fortsatt inom socialförvaltning-
en. Barnkonventionen  ska genomsyra alla delar av 
förvaltningens arbete. Utbildning i samtal med barn 
har påbörjats för barnhandläggare.

FÖRÄLDRARSTÖD
Antalet föräldrar som deltar i Familjecentrums 
föräldrastöd är fortsatt mycket hög, bland de högsta 
i landet. Stadens arbete med föräldrastöd vilar på 
den nationella strategin för utvecklat föräldrastöd 
(2018). Under det gånga året har fortsatt samord-
ning och samverkan inom nätverket Familjecentrum 
(Vaxholms stad tillsammans med Vaxholms för-
samling samt Barnavårdscentralen Familjeläkarna) 

VAD HAR HÄNT 2018?

Figur 6.  SCB´s medborgarundersökning faktor trygghet NRI 2018

Hållbarhetsenheten har under året fortsatt att ut-
veckla struktur och kvalitet för hållbarhetsarbetet.  

Gemensamma mål och nyckeltal har arbetas fram 
samt att enheten har varit en stöd och resurs för 
de andra förvaltningarna. Analys - Genomförande 
- Redovisning har varit vägledande där Hållbar-
hetsredovisning 2017 är kärnan i redovisningsdelen 
under det gångna året. Enheten har startat arbetet 
med implementeringen av de globala målen, Agen-
da 2030 samt påbörjat projektarbetet med framta-
gandet av Hållbarhetsstrategi 2021-2030. Detta har 
gjorts genom bland annat workshops med led-
ningsgruppen, informationsmöten med frågestund 
på alla APT, kampanjer runt hållbar livsstil samt 
information ut via kommunens kommunikationska-
naler. 
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skett. Föräldrastödsutbildningar har genomförts; 
ABC - Alla barn i centrum samt och Älskade för-
bannade tonåring, tvillingträffar, pappaträffar, HLR, 
babymassage, café på svenska lätt, syskongrupper 
samt förstagångsföräldrar utbildning. Alla dessa är 
metoder inom universellt föräldrastöd, riktade och 
anpassade för alla föräldrar enligt rekommendation 
i den nationella föräldrastödsstrategin. 

En öppen föreläsning riktad till föräldrar med fokus 
på föräldraskapsstöd har genomförts under 2018. 
Under maj månad bjöd livscoachen Atle Johansen 
på föreställningen ”All you need is love”. där cirka 
60 föräldrar deltog.  

Fortsatt fokus har under året legat på ett jämställt 
föräldraskap, en nya arbetsmetod för att rikta mer 
fokus på pappor i deras föräldraskap. Metoden har 
genomförts via barnavårdscentralen i Vaxholm. 
Boken “Fem gånger mer kärlek” delades ut till alla 
föräldrar till barn som går ut förskolan under året.

DROGFÖREBYGGANDE ARBETE
Vår lokala strategi för det drogförebyggande arbetet 
vilar på den nationella ANDT strategin 2016-2020 
(alkohol, narkotika, dopning, tobak). Fokus ligger 
framförallt på att minska tillgången och att mins-
ka antalet barn och unga som brukar. Staden har i 
samverkan med bland annat Polisen, krögare och 
handlare arbetat med tillsyn, kontrollköp, utbild-
ningsinsatser, antilangningsinsatser, information 
till föräldrar och erbjudit drogfria mötesplatser för 
unga. Kartläggning av bruk har gjorts via brukar-
undersökningar. Andelen nyktra elever i nian har 
ökat från 29% år 2008 till 61% år 2018 och andelen 
som inte provat narkotika har ökat från 85% år 2008 
till 91% år 2018 (fig.7).

Samma positiva nedåtgående trend syns inte lika 
tydligt inom tobak. Könsskillnaderna är stora, poj-
kar brukar i betydligt högre utsträckning snus och 
flickorna cigaretter. Av tjejerna i åk 9 uppgav 15% 
att de rökte dagligen eller ibland och endast 5 % av 
pojkarna. Av pojkarna uppgav 11% att de snusade 
och endast 2% av flickorna i åk 9. 

Tillsyn
Fortsatt samverkan med Södra Roslagens miljö- 
och hälsokontor, SRMH, har skett inom tillsynsar-
betet genom utbildning för krögare i Ansvarsfull 
alkoholservering och kontrollköp. Årets resultat 
inom kontrollköp blev sämre än väntat då vår ung-
dom köpte tobak utan att behöva visa legitimation 
hos över 50% av våra handlare. 

 
HÄLSOFRÄMJANDE FÖRUTSÄTTNINGAR
Psykisk och fysisk aktivitet
I 2018 års brukarenkät inkluderade utbildningsför-
valtningen frågor om fysisk aktivitet och barnens 
skärmtid vilka är aktuella områden att kartlägga 
för att skapa en hälsofrämjande miljö för alla barn. 
Sammanfattningsvis så visar resultaten att en stor 
andel av Vaxholms stads elever i åk 2, 5 och 8 är 
aktiva och rör på sig flera gånger i veckan och deltar 
aktivt på idrottslektionerna, Men en minoritet lever 
upp till målet 60 min/dag. Skärmtid och stillasittan-
de är större på helgen och ju äldre barnen blir. An-
delen unga som uppger att de är med i en ledarledd 
fritidsaktivitet aktivitet var i årskurs 9 var 73%.
 
Årskurs 9 i kommunen arbetar med löparglädje och 
avslutade projektet med att gemensamt springa det 
lokala arrangemanget; Strömmingsloppet, under 
maj månad. Arbetet har fortsatt med att ta fram ett 
hållbar idrottsstrategi. Syftet är att tillsammans 
med politiken och föreningslivet arbeta fram en ge-
mensam värdegrund för att kvalitetssäkra vår idrott.
 
Ungdomarnas egenrapportering av god psykisk häl-
sa i staden har legat relativt lika sedan mätningarna 
startade 2008. Det är dock stora skillnader mellan 
könen där flickor i åk 9 i betydligt högre utsträck-
ning uppger att de har haft huvudvärk, dålig aptit 
eller nervös mage. En ny fråga i enkäten i år hand-
lade om sexuella trakasserier. Där uppgav 96 % av 
pojkarna att detta aldrig hade hänt och endast 53% 
av flickorna att detta aldrig hade skett. 

Ungdomsstödet på socialförvaltningen har tillsam-
mans med utbildningsförvaltningen fastställt en 
plan för att främja områdena inom social hållbarhet 
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Figur 7. Andel elever som inte dricker alkohol. Vaxholmsenkä-
ten 2018 
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genom ett så kallat Preventionsår i skolan för års-
kurs 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 själv-

förtroende

Skol- och familjestödet har tillsammans med skolan 
och skolhälsovården gjort en nystart i samarbetet. 
De ser en ökad andel familjer med yngre barn som 
tar kontakt, troligt resultat från besök på försko-
lor och utvecklat samarbete med kuratorer och 
skolpsykologer. Under 2018 deltar skol-och famil-
jestödet i projekt Problematisk skolfrånvaro med 
Storsthlm för att förebygga och minska andelen 
hemmasittare.
 
Ett aktivt arbete med fokus på att minska andelen 
personer som har behov av försörjningsstöd under 
en längre tid har fortsatt under 2018 inom socialför-
valtningen. Ambitionen är att ytterligare förbättra 
metoder och arbetssätt. Myndigheten arbetar fort-
löpande med att hitta samarbeten och samverkan 
med andra parter för att stärka vår verksamhet och 
säkerställa i än högre grad att den enskilde indivi-
dens behov hamnar i fokus. Exempel på det är arbe-
tet inom Lagen om Samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård (LUS), Samverkan kring 
Barn och Unga i behov av särskilt Stöd (BUS), det 
lokala samrådet för personer med psykisk ohälsa 
och missbruk samt Barnahus.

Hållbar skolmat
Måltidsenheten når inte upp till sitt mål på 40 % för 
ekologiska inköp 2018 utan det stannar på 38 %. 
Sommarens torka är en av orsakerna till det redo-
visade resultatet. Under hösten blev tillgången på 
ekologiska livsmedel märkbart sämre vilket påver-
kade resultatet. Vaxholms stad valde att följa Jord-
bruksverkets och Livsmedelsverkets uppmaning att 
stödja den inhemska livsmedelsproduktionen ge-
nom att köpa svenska råvaror. Fortsatt arbete med 
att uppnå 2,1 CO2ekv/kg livsmedel (resultat 2018: 
1,9) har pågått genom förbättrad inköpsstrategi och 
proteinväxling. 

Från och med hösten 2018 har svinnregistrering-
en utökats. Tallrikssvinnet mäts varje dag och 
Livsmedelsverkets framtagna mall för svinnrap-
portering i offentliga kök används. För 2019 kom-
mer måltidsenheten att utgå från ”Fler gör mer”, 
handlingsplanen för minskat matsvinn 2030 som 
Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårds-
verket står bakom. Målet är att svinnet ska minska i 
alla led med 50 procent fram till 2030. En viktig del 
i Vaxholm stads svinnreducering är införandet av 
fredagsbufféer.

Hållbar fritid 
Under året har en rad kostnadsfria lovaktiviteter 
genomförts för barn och unga. Gratis bio, prova på 
höghöjdsbanan Skypark på Eriksö och fångarna på 
Kastelelt är några av dem. Sommarlovet firades in 
på skolavslutningsfestivalen FEAST 18, som genom-
fördes på Lägret för elever i åk 4 och uppåt med 
över 400 besökare.
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EKOLOGISK  
HÅLLBARHET

Vaxholms viktigaste områden inom ekologisk 
hållbarhet är att minska klimatpåverkan, förbättra 
vattenkvaliteten i kustvattenförekomsterna samt 
att säkra biologisk mångfald. Det krävs långsikti-
ga insatser inom alla miljöaspekterna för att visa 
miljönyttan.

TILLSYN
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
(SRMH) ansvarar för tillsyn och kontroll i Vaxholm 
enligt miljöbalken, livsmedelslagen, strålskydds-
lagen, alkohollagen, tobakslagen samt kontroll av 
läkemedelsförsäljning i detaljhandeln. Nämnden 
bidrar även med information och expertkunskap 
inom verksamhetsområdet, besvarar remisser samt 
deltar i kommunernas krishantering. 
 
Indirekt har kontorets verksamhet en stor betydelse 
för såväl miljömässig som social hållbarhet. Genom 
en målinriktad och effektiv tillsyn (som vid överträ-
delse leder till myndighetskrav) bidrar nämnden till 
en hållbar utveckling. Nämndens mål är att skapa 
god lagefterlevnad och vid tillsyn kan miljökontoret 
konstatera att allvarliga avvikelser från lagens krav 
förekom endast i begränsad omfattning 2018 (min-
dre än 5% inom alkohollagens,  livsmedelslagens 
och miljöbalkens område).
 
Tillsynen leder till minskade miljöfarliga utsläpp, 
färre fall av ekonomisk brottslighet och överser-
vering av alkohol på restauranger samt minskad 
tobaksförsäljning till minderåriga. SRMH bedriver 
årligen tillsyn av enskilda avlopp i Vaxholm. Merpar-
ten av avloppen klarar nu gällande lagkrav. 

FÖRBÄTTRA VATTENKVALITETEN  
I VAXHOLM
Miljökvalitetsnormen, MKN för vatten är ett styrin-
strument inom vattenförvaltningen, som beskriver 
den lägsta kvaliteten en vattenförekomst ska uppnå 
vid en viss tidpunkt. Det har fastställts kvalitets-
krav 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. 
 
VA - vatten och avlopp
Under året har Roslagsvatten uppnått målet att 
minska utsläppen av totalfosfor (mätt som halt) från 
Blynäs reningsverk med 10 % jämfört med 2016. 
Roslagsvatten har också med gott resultat arbetat 
med att minska antalet påverkbara driftstörningar, 
och fortsätter arbetet med att förbättra systemöver-
vakningen av bolagets pumpstationer för att bättre 
mäta, rapportera och förebygga bräddningar.
Roslagsvatten använder sig av Svenskt Vattens 
hållbarhetsindex för att årligen analysera verksam-
heten. Generellt är Vaxholms VA-status bra men det 
finns utmaningar vad gäller klimatanpassning av 
VA- anläggningen och VA- anläggningens status. 
Arbete pågår därför med att ta fram en långsiktig 
underhåll- och reinvesteringsplan. 
 
Arbetet med att utöka avloppsreningsverkskapaci-
teten för att möjliggöra att ansluta fler bostadsom-
råden fortsätter. Huvudalternativet är att ansluta 
Blynäs reningsverk till Käppala reningsverk på 
Lidingö. 
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För dricksvattenförsörjningen har en regional 
vattenförsörjningsplan tagits fram under 2018, ett 
dokument som ligger som grund för ett fortsatt 
regionalt strategiskt vattenarbete till att säkra den 
framtida dricksvattenförsörjningens behov. 
 
Kommunens VA-plan är under revision och beräk-
nas vara klar 2019. I VA-planen uppdateras tids-
planen och prioriteringsordningen för kommunens 
kommande VA-utbyggnad. 

Dagvatten
I takt med urban tillväxt ökar mängden hårdgjord 
markyta. Det påverkar nederbördens avrinning. Ne-
derbörd som rinner över hårdgjord yta kallas dag-
vatten och här finns föroreningar och näringsämnen 
från atmosfär, väg-, fasad- och takbeläggningar. Of-
tast leds dagvattnet via ledningar till någon vatten-
förekomst. För att säkerställa att vattenkvaliteten i 
stadens kustvattenområden behövs bl.a. en hållbar 
dagvattenhantering, som kan utgöra betydelseful-
la delar i samhällsplaneringen med attraktiva och 
funktionella vattenmiljöer.
 
Eriksömaren är en befintlig våtmark som har 
avsnörts vid landhöjningen för 300-400 år sedan, 
med nära utlopp i Tallaröfjärden. Våtmarken har 
restaurerats  för att skapa bättre förutsättningar för 
bland annat dagvatttenhantering.  Den renar dag-
vatten som rinner genom den blöta marken, samlar 
upp och fördröjer stora mängder nederbörd, skapar 
biologisk mångfald och ökar områdets rekreativa 
värde. Genom Eriksömaren och dess rastplats med 
bänkar och anslagstavla har en attraktiv port ska-
pats till Eriksö rekreationsområde.

Investeringen har gjorts med stöd av LOVA bidrag 
från Hav och Vattenmyndigheten samt LONA bidrag-
från Naturvårdsverket. 
 
Skräpplockning 
Dykare i frivillighetsprojektet Rena Botten har under 
2018 rensat bottnarna på flera platser i Vaxholms 
stad. Från maj till november har dykarna plockat 
upp cirka 15 ton skräp som inte har i havet att göra. 
En stor del består av gamla däck som annars skulle 
brytas ned till giftiga mikroplaster i havet. Men även 
golfbollar, båtbatterier, cyklar, shoppingvagnar och 
annat avfall har gruppen plockat upp. Strandområ-
den bl.a.  Tenöbadet,  Myrholmen  fram till Blynäs 
reningsverket har städats av skolelever och idrotts-
föreningar. 

Kronängsskolan - årets vattenskola i     
Sverige
Vaxholms högstadieskola har arbetat med miljö-
frågor kopplade till Östersjön sedan 2014. I maj i år 
uppmärksammades Kronängsskolans engagemang 
i vatten- och miljöfrågor. Skolan mottog ett pris som 
2017 års vinnare av Årets Vattenskola, som delas 
ut av Stockholm International Water Institute, SIWI. 
Förutom äran belönades skolan med ett pris på 30 
000 kronor som stöd för fortsatta satsningar inom 
området.

 
MINSKA KLIMATPÅVERKAN
Avfall
Roslagsvatten styrs av EU:s avfallshierarki, avfall-
strappan och en lokal avfallsplan med sju huvudmål 
för hur Vaxholm bl.a. ska nå högre i avfallstrappan. 
Arbete med dessa mål pågår ständigt, exempelvis 
genom förbättrade insamlingssystem (t.ex. matav-
fall), kunskapshöjande information till medborg-
arna och utredningsarbete. Avfallsstatistik (Avfall 
Sverige) visar utvalda nyckeltal som används för 
utvärdering, verksamhetsplanering, benchmarking 
(jämförelser med andra kommuner) samt i kommu-
nikationssammanhang. 
 
Statistiken för 2018 är ännu inte komplett men vi 
ser att vi samlat in mindre mängd matavfall än 
2017. Vad detta beror på vet vi inte i dagsläget, det 
behöver utredas då vi förväntat oss en ökning. 2017 
samlades drygt 30 % av matavfallet in. Det nationel-
la målet är att samla in minst 50 % av allt matavfall 
från hushåll, storkök, butiker och restauranger för 
biologisk behandling.
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Hållbart resande
Två nya publika laddstationer för bilar har satts upp 
i Vaxholm. En vid kommunhusets parkering och en 
vid Vaxholms kajer. Den eldrivna färjan till Kastellet 
har fortsatt sin drift under sommarhalvåret med 51 
214  passagerare. Investering i hållbar energi har 
delvis finansierats av Klimatklivet från Naturvårds-
verket.

Det finns fortfarande utmaningar runt transporter. 
Staden arbetar successivt med att ersätta fossildriv-
na bilar med el och hybridbilar eller cykel respek-
tive elcykel. En antal möten har även ersatts med 
digitala sammankomster (fig. 8).

Gata och beslysning
Vaxholms dagvattenbrunnar sätts kontinuerligt igen 
med fimpar, skräp och sand och sugs rena varje år 
Nästa gång det sker är under våren 2019. En brunn 
är rensad då lockets markerats med en sprayfärg, 
som är miljöcertifierad. Trappgatan har fått en 
förbättrad dagvattenhantering för att minska erosi-
onen och skadorna på grusvägen och den stenlagda 
trappan.

Vaxholms utbyte av gatubelysning till energieffektiv 
LED-belysning pågår för fullt och sker kontinuerligt. 
Stora projekt i närtid är Petersberg och Skarpö där 
ca 100 respektive 20 stycken belysningspunkter ska 
bytas mot LED. Vid nyinstallation av gatubelysning 
ställer Vaxholms stad krav på enbart LED-belys-
ning, exempelvis ute på Rindö hamn där kommunen 
ska ta över all belysning från Vasallen.

Klimat- och energirådgivning
Energi- och klimatrådgivningstjänsten (EKR) i 
Vaxholm delas med Österåkers kommun och finan-
sieras av Energimyndigheten. Inom EKR har fokus 
legat på information och rådgivning om solenergi 
under 2018, som är ett specifikt uppdrag från En-
ergimyndigheten. Två informationskvällar om solel 
har arrangerats i respektive kommun med medial 
uppmärksamhet i Åkersbergas Kanalen, Viktigt i 
Vaxholm samt webbplatser.
 
EKR deltog vidare vid Överbydagen på Resarö, med-
verkade vid Earth Hour med information om mat 
och klimatpåverkan i samarbete med måltidsenhe-
ten och besökte även en samfällighet för att rådge 
om lösningar på värmeförsörjning. Inflödet av frågor 
via e-post och telefon har ökat markant, främst om 
solel men även om uppvärmning/värmesystem, 
isolering, elbilar och laddplatser.

Figur 8. Tjänsteresor med bil 2018

SÄKRA BIOLOGISK MÅNGFALD 
Vår planet Jorden har gränser med hänsyn till 
naturresurser och ekosystem. Begreppet har  ut-
vecklats av forskare på Stockholm Resilience Cen-
tre.  Det finns nio olika miljöproblem med egna 
gränsvärden, som om de överskrids kan leda till 
oöverskådliga miljöeffekter. 

Den mest överskridna planetära gränsen är biolo-
gisk mångfald, som följd av mänsklig aktivitet utro-
tar arter och ekosystem i onaturligt hög hastighet.
Det är därför oerhört betydelsefullt att både bevara 
och förstärka den biologiska mångfalden i Vaxholms 
grönområden och parker.

Fältinventeringar
Årets fågelinventering genomfördes under en vecka 
i maj  vid 61 punkter som även inventerats på väx-
ter året innan. Metodiken som användes är Svensk 
fågeltaxerings sommarpunktrutter där varje punkt 
undersöks under fem minuter. Under mätningen 
identifierades sammanlagt 1089  fåglar fördelade 
på 88 arter. Det finns fler fågelarter i Vaxholm, men 
detta är en bild av fågellivet på särskilda platser 
under mätveckan. Varje art har speciella krav på 
livsmiljö. Mätningen av fåglar visar hur varierad 
ekosystemen är. Sly, buskar, död ved eller löv på-
verkar fåglarnas livsbetingelser.
 
Resultatet visade att de vanligaste arter var: bofink, 
koltrast, lövsångare och stare. Staren är som fler 
funna arter i Vaxholm hotade enligt EU:s rödlistning, 
som  innebär att skyddsvärda arter har kategorise-
rats. 
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Parker och pollineringsplan
Ullbergska parken har fått en ny lekplatsutrustning 
med bland annat ”sinnenas hus” klätterställningar, 
balansstubbar och bakbord. Kvar sedan tidigare är 
den populära linbanan och grillplatsen.
 
Vägkanter har frösåtts med ängsblommor, men blev 
på grund av den torra sommaren inte så blomrika 
som tidigare.
 
Odling inom stadens pedagogiska verksamheter har 
fortsatt under 2018. En workshop anordnades under 
våren, vilket innehöll bland anant ekosystemtjäns-
ten pollinering, fröer, kryddplantor.

Stadsnära träd och skogsmark 
Vaxholm stad äger ca 300 hektar skog och ansva-
rar även för förvaltningen av enskilda träd inom 
egna fastigheter. För att främja biologisk mångfald, 
rekreation och sociala värden krävs det att sko-
gen förvaltas på ett hållbart sätt. Idag saknas det 
en långsiktig planering för hur skogsmarken ska 
förvaltas och skogen får utvecklas mer eller mindre 
fritt. Vad gäller enskilda träd sker insatser oftast 
akut vid behov. Genom att inventera och värdera 
skog och enskilda träd har staden tagit ett första 
steg i rätt riktning mot en mer hållbar förvaltning. 
Inventeringen av stadsnära träd och skogsmark 
kommer att utgöra ett underlag i framtagandet en 
förvaltningsplan. Målet är att är staden ska bli mer 
aktiv i sin förvaltning och arbeta långsiktigt för att 
bevara och höja befintliga biologiska, rekreativa 
samt sociala värden.
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EKONOMI

Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så 
att skattepengar ger så stort värde som möjligt. En 
ekonomi i balans är en viktig förutsättning för god 
service till invånarna och för utveckling av verksam-
heterna. För Vaxholms stad är det viktigt att alltid 
ta dem långsiktiga konsekvenserna av besluten i 
beaktande för att säkerställa en god ekonomisk 
hushållning även i framtiden. Staden är inte en 
vinstdrivande utan en värdeskapande organisation. 
En sund ekonomi är en viktig förutsättning för en 
hållbar framtid.

UPPHANDLING 
Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå sam-
hällspolitiska mål. Att ta miljöhänsyn och sociala 
hänsyn i upphandlingen bidrar till en hållbar utveck-
ling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. 
 
Vaxholms stads upphandlings- och inköpspolicy står 
det att staden ska beakta miljöhänsyn och sociala 
hänsyn om upphandlingens art motiverar detta. 
Under dem senaste åren har dialogen kring hållbar-
hetskrav i stadens upphandlingar ökat. Utöver detta 
deltar staden aktivt i det upphandlingssammarbeten 
som drivs gemensamt med andra kommuner i STIC 
(Stockholms Inköpscentral), NOFI (Norrorts Förena-
de Inköpare) och STONO (Stockholm Nordost). 

HÅLLBARA INVESTERINGAR
En god ekonomi skapar förutsättningar för hållba-
ra investeringar. Ibland kan hållbara investeringar 
sänka kostnader på sikt men det finns också inves-
teringar som skapar ett hållbart värde trots att det 
inte går att mäta i pengar. Vaxholms star har inves-
terat i flera projekt som bidrar till ökad hållbarhet 
under åren. 

Investering i digitalisering
Digitaliseringen påverkar alla förvaltningar och 
är ett stort och viktigt utvecklingsområde. Genom 
att ta till vara digitaliseringens möjligheter skapas 
förutsättningar för både ökad tillgänglighet, service 
och kvalitet. Införandet av nya verksamhetssystem 
och e-tjänster underlättar invånarnas kommunika-
tion med förvaltningen, ger snabbare service och 
en mer rättssäker handläggning. Inom utbildnings-

verksamheterna 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 fritids-
hemmet sker kompetensutveckling av lärare och 
pedagoger kontinuerligt. Ett exempel från socialför-
valtningen där nya verktyg ger förbättrad kvalitet är 
”nyckelfri” hemtjänst som undersöks av förvaltning-
en under hösten 2018. ”Nyckelfri” hemtjänst inne-
bär ett digitalt låssystem som bland annat ger ökad 
trygghet och säkerhet.

Investering i våra barn och entreprenör-
skap 
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.

Investering i etablering och arbete
I kommunens stöd till nyanlända finns Arbetsför-
medlingens tvååriga etableringsprogram. En jobb-
coach ska anställa vilket ökar möjligheten för både 
nyanlända och personer med långvarigt bistånd 
att bli självförsörjande. Vaxholms företagarfören-
ing är intresserad av att samverka för att bidra till 
matchning mellan nyanlända och arbetsmarknaden. 
Kontakt har tagits internt med HR, näringslivsan-
svarig och utbildningsförvaltningens studie- och 
yrkesvägledare i syfte att samordna de funktioner 
som arbetar med arbetsmarknadsfrågor 
.
Utöver dessa omnämns några under ekologisk håll-
barhet t.ex. restaurering av Eriksömaren, hållbar 
energi med installation av laddstationer, eldriven 
färja till Kastellet samt inköp av elbilar och elcyklar. 

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
Vaxholms stad har förstärkt arbetsgivarvarumärket 
genom att delta vid rekryteringsmässor, höjt frisk-
vårdsbidrag, erbjudet förmånscykel och möjlighet 
att byta semesterdagstillägg mot ledig tid.
 
Vi har under de senaste åren haft fokus på och följt 
sjuktalen, genomfört samtal chef - medarbetare vid 
korttidsfrånvaro och börjar se resultatet nu. Enhe-
terna har arbetat med mål, tydlighet och bemötande 
utifrån handlingsplanerna efter medarbetarenkäten.

Vi har under året sänkt såväl sjukfrånvaron som 
personalomsättningen samt bibehållit högt värde 
för ”nöjd medarbetare”.
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HÅLLBART NÄRINGSLIV
Vaxholms stad skickar ut välkomstbrev till nystarta-
de företag i Vaxholm med information samt kontakt-
uppgifter till kommunens näringslivsansvarige för 
att försöka ge företagen en så bra start som möjligt 
i Vaxholm. 

Hos Nyföretagarcentrum får den som vill starta 
företag eller nyligen startat företag en kostnadsfri 
rådgivning.

Staden anordnar näringslivsfrukostar på Waxholms 
Hotell där det informeras om aktuella händelser i 
kommunen. Företagen har möjlighet att träffa tjäns-
temän och politiker samt ställa frågor. Detta ger 
även möjlighet till nätverkande företagen emellan.

Vi har en näringslivsansvarige samt en näringslivs-
beredning, som regelbundet gör företagsbesök för 
att få en ökad förståelse för olika företags utma-
ningar och samtidigt få möjligheten att föra dialog 
med företag i olika branscher.

Destination Vaxholm stöds ekonomiskt för att utöka 
besöksnäringen och på det sättet skapa fler arbets-
tillfällen och säkerställa att Vaxholm har ett levande 
centrum året runt. Vår näringslivsansvarige deltar 
i Kastellets utvecklingsgrupp där Vaxholms stad, 
Statens fastighetsverk och Kastellets hyresgäster 
aktivt arbetar för att stärka Kastellet både som be-
söksmål men även som plats för företag att etablera 
sig på.

HÅLLBAR TURISM
Mellan Vaxholm och Kastellet går en eldriven miljö-
färja maj-september. Kastellet är Vaxholms största 
besöksmål och drygt 50 000 personer färdades med 
färjan under 2018. Det är ett mer hållbart alternativ 
att använda miljöfärjan än de traditionella båtarna 
då dieselförbrukningen kraftigt minimeras.
Turistbyrån bidrar till en mer hållbar besöksnäring 
genom att erbjuda broschyrer som PDF:er på webb-
sidan och spar på så sätt på pappersförbrukningen.

En mer hållbar besöksnäring önskas och vi  upp-
muntrar besökare att åka kollektivt till Vaxholm, 
med båt eller buss. Vi erbjuder cykeluthyrning på 
turistbyrån och föreslår besökare att ta sig runt i 
kommunen på cykel (eller till fots) istället för med 
motordrivna fordon. 

Vattenkaraffer och glas till gäster ställs ut samt 
vattenskålar till djur under varma sommardagar.
Turistbyrån bidrar till att levandegöra det kulturhis-
toriska arvet genom att erbjuda guidade stadsvand-
ringar på svenska och engelska som berättar om 
Vaxholms historia, samt att ha info om historien på 
webbsidan. 

Vi arbetar aktivt för att förlänga besökSsäsongen 
och på så sätt skapa fler arbetstillfällen och en sta-
bilare inkomst för företagen inom besöksnäringen. 
Staden  ingår i samarbetet ”Stockholm Archipelago” 
där fokus ligger på att göra Stockholms skärgård till 
en hållbar året runt destination.
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KOMMUNENS ORGANISATION OCH 

STYRNING 
Kommunens organisation och styrning 
Kommunens organisation och styrning
Vaxholms stad är en politiskt styrd verksamhet uti-
från kommunens valda politiska majoritet. Offentlig 
sektor lyder under kommunallagen och ska därmed 
följa politiska beslut såväl nationellt som regionalt. 
Tillsynsmyndighet är länsstyrelserna.  Vaxholms 
verksamhet utövas inom tre förvaltningar: Stads-
byggnad, Barn och utbildning samt Social omsorg. 
Kommunledningskontoret är en stödresurs till för-
valtningarna med avdelningar som administration, 
ekonomi och upphandling, kommunikation, HR samt 
hållbarhetsenhet (fig 9) 

liga medarbetare omfattas av kollektivavtal och av 
Vaxholms stads chefer är 76 % kvinnor.

Vad vilar vårt hållbarhetsarbete på?
Våra lokala styrdokument vilar utöver de globala 
målen på ett antal nationella och regionala styr-
dokument. Dessa styrdokument är bland annat 
miljökvalitetsmålen som är direkt kopplade till 
Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020 (antagen 
2014-02-10). Miljökvalitetsnormerna, MKN för fram-
förallt vatten är en viktig faktor i framtagande av 
detaljplaner och vid tillståndsgivning. Vaxholms stad 
följer de uppsatta EU 2020 mål som utgör en viktig 
del i Klimat - och energistrategin för Stockholms 
län (Rapport 2013:8). Vaxholms Strategi för social 
hållbarhet 2014- 2020 (antagen dec 2014) vilar på 
folkhälsomålen, det nationella programmet för 
brottsförebyggande arbetet, den nationella strategin 
för ett utvecklat föräldrastöd 2018 och den regiona-
la ANDT- strategin (alkohol, narkotika, doping och 
tobak).

Nätverk och stöd
Vaxholm ingår i flera nätverk. På nationell nivå är 
Vaxholm medlem i intresseföreningen Kvalitetsut-
veckling, som drivs av Institutet för kvalitetsutveck-
ling, SIS via Tillväxtverket samt medlemsorganisa-
tionerna från både privata näringslivet och offentlig 
sektor. Syftet är att bidra till konkurrenskraft och 
lönsamhet och att skapa, samla och sprida kunskap 
lägga grunden för ett långsiktigt och hållbart för-
bättringsarbete. Regionalt ingår Vaxholm i nordost 
samverkan där nätverket Stockholm Nordost (Sto-
No) har fokus på frågorna attraktiva stadsmiljöer, 
marknadsföring av regionala kärnan Arninge med 
effektiva färdmedel och ny infrastruktur samt upp-
handling.
 
Nordost kommunernas miljönätverk är ett operativt 
nätverk, vars syfte är att
• stärka miljöprofilen i nordost
• samverka resurseffektivt
• stärka kvaliteten på miljöarbetet. 
Roslags Kommunerna i samverkan, ROSAM, är ett 
nätverk med fokus på prevention och brottsförebyg-
gande arbete. ROSAM träffas 3 ggr/termin och tar 
upp gemensamma frågor inom social hållbarhet.

Värderingar, etiska principer 
Det ekologiska och sociala hållbarhetsarbetet avser 
både den kommunala verksamheten som har direkt 
påverkan på och rådighet över samt ett ansvar för 
att kommunicera hållbarhetsfrågorna i hela Vax-
holm som geografiskt område.

ALLMÄNT

Figur 9. Organisation

Tjänster/produkter/aktiviteter  
Vaxholm stad ska som offentlig sektor ge en ram 
åt vårt samhälle och vår gemensamma utveckling. 
Den främsta uppgiften är att ge service till sina 
invånare, som ska vara allmänt tillgängligt  och ge 
det stöd som de behöver. Den offentliga sektorn är 
komplex med ett stort antal del- och särintressen, 
där principer som legitimitet att kunna leverera 
välfärd  och auktoritet att implementera beslut som 
accepteras av invånarna samt att skapa förtroende, 
tilltro  och transparens.

Vilka är vi?  
Vaxholm stad har 847 medarbetare med tillsvi-
dare- eller visstidsanställning. Av dessa är 21 % 
män. Av samtliga medarbetare är 28% visstid eller 
timanställda och 64% är bosatta i Vaxholm. Vidare 
pendlar 8 % från Åkersberga, 4 % från Vallentuna, 
6% Täby och 4 % från Stockholm till staden. Samt-
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FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN 
Försiktighetsprincipen innebär att handla på ett så-
dant sätt att risker undviks, vilket definieras tydligt 
i Miljöbalkens hänsynsregler (MB 2:3). Genom att 
”bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
alla utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begräns-
ningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som 
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön”. Det 
ska ske genom bästa teknik. Vaxholm stad har ett 
tillsynsansvar vilket innebär att lagar och förord-
ningar ska följas. Genom verksamheternas dagliga 
arbete med policyer, riktlinjer och rutiner inklude-
rade, så visar vi att riskhantering är en del av det 
förebyggande hållbarhetsarbetet.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Våra redovisningsprinciper handlar om intressen-
tinkludering, hållbarhetssammanhang, väsentlighet 
och fullständighet samt några kvalitetsaspekter. 
Dessa visas i tabell 3 (bilaga 1).

HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN 
Vaxholms hållbarhetsredovisning är en separat del 
som kompletterar årsbokslutet 2017. Den utgör ett 
led i ett systematiskt arbete med styrning mot ett 
attraktivt hållbart Vaxholm.
Avsikten med rapporten är att fler ska kunna ta del 
av vad som genomförts, vad som kommer att pri-
oriteras och vilka utmaningar vi står inför i arbetet 
med social och ekologisk hållbarhet.
Lagen om hållbarhetsredovisning (EU direktiv) för 
medelstora och stora företag trädde i kraft i slutet 
av 2016, vilket innebär att fler företag ska redovisa 
sin verksamhet utifrån bl.a. ekologisk och social 
hållbarhet. Vaxholm anser att det är angeläget att 
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den offentliga sektorn följer den utvecklingen. En 
betydelsefull faktor är att hållbarhetsredovisningen 
är en uppföljning och en förbättring av en pågående 
hållbarhetsstyrning som genomsyrar hela verksam-
heten.
 
Grunden till rapporten är Global Reporting Initiati-
ves, GRI.s ramverk, vilket är ett redovisningssystem, 
med syfte är att jämföra resultat över tid och med 
andra kommuner. 

Rapporten ska även visa hur staden påverkar och 
påverkas av förväntningar avseende hållbarhetsfrå-
gorna. Vaxholm genomförde en analys (dec 2017) av 
vår hållbarhetsredovisning 2016. Kontakt har varit 
Marcus Forster från Enact. Med de förbättringar 
som vi behöver genomföra har Vaxholm ambitionen 
att nå GRI standard kärnnivå (en lägre grad) 2019 
avseende redovisningsprinciper, hållbarhetsstyr-
ning samt allmänna – och specifika upplysningar.
Rapporten visar både process och hållbarhetsaktivi-
teter. Redovisningsperioden avser kalenderår 2018 
och publiceras i slutet av mars 2019.

Nyckeltalssammanställning
Följande nyckeltal redovisas till kommunstyrelsen 
(fig 10)

Figur 10. Nyckeltalssammanställning
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Strategiska åtgärder i Miljöprogrammet är koppla-
de till aspekter inom GRI index och  
innehåll i hållbarhetsredovisningen.

BILAGA 1

Tabell 1. GRI index Miljöpåverkan
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Tabell 2 Intressentengagemang
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Tabell 3 Redovisningsprinciper GRI

Foto baksida: Miceala Andersson
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-03-21

Änr KS 2019/43.042
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 46 Ekonomiskt utfall januari-februari 2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Ansvar3 Utfall 
jan-feb 2019

Budget 
jan-feb 2019

Budgetavv 
jan-feb 2019

115 KS-Kommunledning -12 811 -12 471 -340

217 Socialnämnd -29 217 -29 457 240

315 Barn och utbildningsnämnd -57 740 -57 256 -484

411 Stadsbyggnad -900 -933 33

514 Teknik, Fritid -8 030 -8 356 327

Delsumma verksamheter -108 698 -108 474 -224

112 KS Finans 111 556 112 944 -1 388

Total 2 858 4 470 -1 612

Utfallet för januari-februari visar på ett resultat på 2,9 mnkr, vilket är ett underskott mot budget 
på -1,6 mnkr. 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen visar ett underskott på -0,3 mnkr. Det som drar ned resultatet för Kommunstyrelsen 
är likt föregående år advokatkostnader för tvisten staden har med en byggentreprenör till Campus 
idrottshall. Överskottet i övriga verksamheter väger till viss del upp mot underskottet som 
advokatkostnaderna medför. Övriga verksamheter inom Kommunstyrelsen visar ett överskott 
framförallt för att budgeten är helårsperiodiserad samtidigt som kostnader för bl.a. linfärjan, turistbyrån 
och EU-valet kommer senare under året.  

Socialnämnden

Socialnämnden visar ett överskott på 0,2 mnkr men det finns variationer mellan olika verksamheter. 
Äldreomsorgen visar på ett underskott med anledning av högre volymer samt dyrare timkostnader inom 
hemtjänsten. Äldreomsorgens underskott vägs upp mot ett överskott i totalen till följd av färre 
missbruksplaceringar och barnplaceringar under perioden. 

Barn-och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden visar ett underskott på -0,5 mnkr. Underskottet beror dels på högre 
volymer och dyrare program inom gymnasieverksamheten men också på underskott i skolorna och 
förskolorna i den egna regin. 

Stadsbyggnadsnämnden

SBN har en budget i balans. 
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Protokoll
2019-03-21

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur visar ett överskott på 0,3 mnkr. Det totala resultatet för nämnden 
visar på ett överskott men det finns variationer inom nämnden. De positiva avvikelserna består av lägre 
kostnader för lön och entreprenad jämfört med budget. De negativa avvikelserna består av lägre 
intäkter för parkering, hyror och arrenden samt högre mediakostnader. Flera av kostnaderna och 
intäkterna är säsongsberoende och fluktuerar under året. 

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen redovisar ett underskott på -1,4 mnkr. Underskottet beror dels på ökade 
pensionskostnader till följd av KPA-Pensions reviderade prognos och dels på en försämrad 
skatteprognos för året.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU §20/2019-03-06
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-februari 2019, 2019-03-06

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-03-06

Änr KS 2019/43.042
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 20 Ekonomiskt utfall januari-februari 2019

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

Ärendebeskrivning

Ansvar3 Utfall 
jan-feb 2019

Budget 
jan-feb 2019

Budgetavv 
jan-feb 2019

115 KS-Kommunledning -12 811 -12 471 -340

217 Socialnämnd -29 217 -29 457 240

315 Barn och utbildningsnämnd -57 740 -57 256 -484

411 Stadsbyggnad -900 -933 33

514 Teknik, Fritid -8 030 -8 356 327

Delsumma verksamheter -108 698 -108 474 -224

112 KS Finans 111 556 112 944 -1 388

Total 2 858 4 470 -1 612

Utfallet för januari-februari visar på ett resultat på 2,9 mnkr, vilket är ett underskott mot budget på -1,6 
mnkr. 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen visar ett underskott på -0,3 mnkr. Det som drar ned resultatet för Kommunstyrelsen 
är likt föregående år advokatkostnader för tvisten staden har med en byggentreprenör till Campus 
idrottshall. Överskottet i övriga verksamheter väger till viss del upp mot underskottet som 
advokatkostnaderna medför. Övriga verksamheter inom Kommunstyrelsen visar ett överskott 
framförallt för att budgeten är helårsperiodiserad samtidigt som kostnader för bl.a. linfärjan, turistbyrån 
och EU-valet kommer senare under året.  

Socialnämnden

Socialnämnden visar ett överskott på 0,2 mnkr men det finns variationer mellan olika verksamheter. 
Äldreomsorgen visar på ett underskott med anledning av högre volymer samt dyrare timkostnader inom 
hemtjänsten. Äldreomsorgens underskott vägs upp mot ett överskott i totalen till följd av färre 
missbruksplaceringar och barnplaceringar under perioden. 

Barn-och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden visar ett underskott på -0,5 mnkr. Underskottet beror dels på högre 
volymer och dyrare program inom gymnasieverksamheten men också på underskott i skolorna och 
förskolorna i den egna regin. 

Stadsbyggnadsnämnden

SBN har en budget i balans. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Nämnden för teknik, fritid och kultur visar ett överskott på 0,3 mnkr. Det totala resultatet för nämnden 
visar på ett överskott men det finns variationer inom nämnden. De positiva avvikelserna består av lägre 
kostnader för lön och entreprenad jämfört med budget. De negativa avvikelserna består av lägre 
intäkter för parkering, hyror och arrenden samt högre mediakostnader. Flera av kostnaderna och 
intäkterna är säsongsberoende och fluktuerar under året. 

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen redovisar ett underskott på -1,4 mnkr. Underskottet beror dels på ökade 
pensionskostnader till följd av KPA-Pensions reviderade prognos och dels på en försämrad 
skatteprognos för året.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-februari 2019, 2019-03-06

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman KLK
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Tjänsteutlåtande
2019-03-06

Änr KS 2019/43.042
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Ekonomiskt utfall januari-februari 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Information noteras till protokollet

Ärendebeskrivning

Ansvar3 Utfall 
jan-feb 2019

Budget 
jan-feb 2019

Budgetavv 
jan-feb 2019

115 KS-Kommunledning -12 811 -12 471 -340

217 Socialnämnd -29 217 -29 457 240

315 Barn och utbildningsnämnd -57 740 -57 256 -484

411 Stadsbyggnad -900 -933 33

514 Teknik, Fritid -8 030 -8 356 327

Delsumma verksamheter -108 698 -108 474 -224

112 KS Finans 111 556 112 944 -1 388

Total 2 858 4 470 -1 612

Utfallet för januari-februari visar på ett resultat på 2,9 mnkr, vilket är ett underskott mot budget på -1,6 
mnkr. 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen visar ett underskott på -0,3 mnkr. Det som drar ned resultatet för Kommunstyrelsen 
är likt föregående år advokatkostnader för tvisten staden har med en byggentreprenör till Campus 
idrottshall. Överskottet i övriga verksamheter väger till viss del upp mot underskottet som 
advokatkostnaderna medför. Övriga verksamheter inom Kommunstyrelsen visar ett överskott 
framförallt för att budgeten är helårsperiodiserad samtidigt som kostnader för bl.a. linfärjan, turistbyrån 
och EU-valet kommer senare under året.  

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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Tjänsteutlåtande
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Änr KS 2019/43.042
2 av 2

Socialnämnden

Socialnämnden visar ett överskott på 0,2 mnkr men det finns variationer mellan olika verksamheter. 
Äldreomsorgen visar på ett underskott med anledning av högre volymer samt dyrare timkostnader inom 
hemtjänsten. Äldreomsorgens underskott vägs upp mot ett överskott i totalen till följd av färre 
missbruksplaceringar och barnplaceringar under perioden. 

Barn-och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden visar ett underskott på -0,5 mnkr. Underskottet beror dels på högre 
volymer och dyrare program inom gymnasieverksamheten men också på underskott i skolorna och 
förskolorna i den egna regin. 

Stadsbyggnadsnämnden

SBN har en budget i balans. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur visar ett överskott på 0,3 mnkr. Det totala resultatet för nämnden 
visar på ett överskott men det finns variationer inom nämnden. De positiva avvikelserna består av lägre 
kostnader för lön och entreprenad jämfört med budget. De negativa avvikelserna består av lägre 
intäkter för parkering, hyror och arrenden samt högre mediakostnader. Flera av kostnaderna och 
intäkterna är säsongsberoende och fluktuerar under året. 

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen redovisar ett underskott på -1,4 mnkr. Underskottet beror dels på ökade 
pensionskostnader till följd av KPA-Pensions reviderade prognos och dels på en försämrad 
skatteprognos för året.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-februari 2019, 2019-03-06

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Koray Kahruman KLK
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-03-21

Änr KS 2019/42.106
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 47 Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet 
Norrvatten

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Norrvattens nuvarande låneram utökas med 400 miljoner kronor till 1300 miljoner kronor. 

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Norrvattens ändamål är att förse medlemskommunerna med dricksvatten. För att 
klara det uppdraget äger och förvaltar förbundet anläggningstillgångar som vattenverk, pumpstationer, 
ledningsnät och vattenreservoarer. Anläggningstillgångarna står för stora värden, men eftersom 
merparten av anläggningarna byggdes under 60- och 70-tal är de avskrivna. Dagens bokförda värde 
motsvarar endast, grovt uppskattat, en tiondel av nyanskaffningsvärdet av tillgångarna. Eftersom 
förbundet lyder under självkostnadsprincipen och avskrivningskostnaderna (bokfört värde) är för låga 
finns endast ett mindre utrymme för självfinansiering av investeringar. Detta innebär att lån behöver 
upptas för att finansiera nya anläggningar eller förnyelse av nuvarande anläggningar. 

Medlemskommuner i förbundet äger andel i förbundets tillgångar efter levererad vattenmängd sedan 
inträdet i förbundet. Förbundsmedlem ansvarar för förbundets skulder och andra förbindelser utifrån 
sin andel. 

Norrvatten är i ett skede med behov att investera i verksamheten för att rusta upp vattenverk och 
ledningsnät. Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionens snabba 
expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste utöka kapaciteten och anpassa 
investeringarna till medlemskommunernas befolkningsökning och tillväxt.

Norrvattens förbundsstyrelse antog på sammanträdet 20 september 2017 § 54 Strategisk plan 
Norrvatten 2026. Planen har arbetats fram i styrelsen och ger en gemensam och förankrad målbild för 
Norrvatten. Planen ger förvaltningen styrning och strategisk riktning för arbetet under den kommande 
tioårsperioden. Den strategiska planen förtydligar och konkretiserar förbundets målsättningar och krav 
för kvalitet, säkerhet och miljö. Utifrån målsättningarna i planen har en investeringsplan arbetat fram 
som underlag för kommande års budget och verksamhetsplaner. 

Den strategiska planen har kommunicerats med Norrvattens förbundsfullmäktige och 
kommunledningarna i ägarkommunerna. Investeringsplanen har arbetats fram av förvaltningen det 
senaste året. En extern genomlysning av planen har genomförts av utomstående expertis. 
Ägarkommunernas kommunledningar och ekonomifunktioner har involverats i arbetet kring finansiella 
strategier, låneram och prognos för avgiftsuttag. De synpunkter som framkommit har inarbetats i 
förslaget. 

Norrvattens förbundsstyrelse fattade på sammanträdet 13 december 2018 § 73 beslut om att 
investeringsplanen ska utgöra underlag för kommande års investeringsbudgetar. Vid samma tillfälle 
fattades beslut om att föreslå förbundsfullmäktige att hemställa till medlemskommunerna att medge att 
låneramen utökas från den i förbundsordningen beslutade nivån 900 Mkr till 1300 Mkr. Den 29 januari 
2019 § 6 beslutade förbundsfullmäktige i enlighet med förbundsstyrelsens förslag. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.
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2019-03-21
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Handlingar
Protokollsutdrag AU §21/2019-03-06
Tjänsteutlåtande, Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten, 2019-02-21
Hemställan utökad låneram Norrvatten 2019-02, 2019-02-21

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Marie Wiklund, klk

Koray Kahruman, klk

För kännedom: gunilla.melkersson@norrvatten.se 
annika.palmgren@norrvatten.se
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 21 Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet 
Norrvatten

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Norrvattens nuvarande låneram utökas med 400 miljoner kronor till 1300 miljoner kronor. 

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Norrvattens ändamål är att förse medlemskommunerna med dricksvatten. För att 
klara det uppdraget äger och förvaltar förbundet anläggningstillgångar som vattenverk, pumpstationer, 
ledningsnät och vattenreservoarer. Anläggningstillgångarna står för stora värden, men eftersom 
merparten av anläggningarna byggdes under 60- och 70-tal är de avskrivna. Dagens bokförda värde 
motsvarar endast, grovt uppskattat, en tiondel av nyanskaffningsvärdet av tillgångarna. Eftersom 
förbundet lyder under självkostnadsprincipen och avskrivningskostnaderna (bokfört värde) är för låga 
finns endast ett mindre utrymme för självfinansiering av investeringar. Detta innebär att lån behöver 
upptas för att finansiera nya anläggningar eller förnyelse av nuvarande anläggningar. 

Medlemskommuner i förbundet äger andel i förbundets tillgångar efter levererad vattenmängd sedan 
inträdet i förbundet. Förbundsmedlem ansvarar för förbundets skulder och andra förbindelser utifrån 
sin andel. 

Norrvatten är i ett skede med behov att investera i verksamheten för att rusta upp vattenverk och 
ledningsnät. Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionens snabba 
expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste utöka kapaciteten och anpassa 
investeringarna till medlemskommunernas befolkningsökning och tillväxt.

Norrvattens förbundsstyrelse antog på sammanträdet 20 september 2017 § 54 Strategisk plan 
Norrvatten 2026. Planen har arbetats fram i styrelsen och ger en gemensam och förankrad målbild för 
Norrvatten. Planen ger förvaltningen styrning och strategisk riktning för arbetet under den kommande 
tioårsperioden. Den strategiska planen förtydligar och konkretiserar förbundets målsättningar och krav 
för kvalitet, säkerhet och miljö. Utifrån målsättningarna i planen har en investeringsplan arbetat fram 
som underlag för kommande års budget och verksamhetsplaner. 

Den strategiska planen har kommunicerats med Norrvattens förbundsfullmäktige och 
kommunledningarna i ägarkommunerna. Investeringsplanen har arbetats fram av förvaltningen det 
senaste året. En extern genomlysning av planen har genomförts av utomstående expertis. 
Ägarkommunernas kommunledningar och ekonomifunktioner har involverats i arbetet kring finansiella 
strategier, låneram och prognos för avgiftsuttag. De synpunkter som framkommit har inarbetats i 
förslaget. 

Norrvattens förbundsstyrelse fattade på sammanträdet 13 december 2018 § 73 beslut om att 
investeringsplanen ska utgöra underlag för kommande års investeringsbudgetar. Vid samma tillfälle 
fattades beslut om att föreslå förbundsfullmäktige att hemställa till medlemskommunerna att medge att 
låneramen utökas från den i förbundsordningen beslutade nivån 900 Mkr till 1300 Mkr. Den 29 januari 
2019 § 6 beslutade förbundsfullmäktige i enlighet med förbundsstyrelsens förslag. 
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Protokoll
2019-03-06
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten, 2019-02-21
Hemställan utökad låneram Norrvatten 2019-02, 2019-02-21

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Marie Wiklund, klk

Koray Kahruman, klk

För kännedom: gunilla.melkersson@norrvatten.se, annika.palmgren@norrvatten.se
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Tjänsteutlåtande
2019-02-21

Änr KS 2019/42.106
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

Norrvattens nuvarande låneram utökas med 400 miljoner kronor till 1300 miljoner kronor. 

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Norrvattens ändamål är att förse medlemskommunerna med dricksvatten. För att 
klara det uppdraget äger och förvaltar förbundet anläggningstillgångar som vattenverk, pumpstationer, 
ledningsnät och vattenreservoarer. Anläggningstillgångarna står för stora värden, men eftersom 
merparten av anläggningarna byggdes under 60- och 70-tal är de avskrivna. Dagens bokförda värde 
motsvarar endast, grovt uppskattat, en tiondel av nyanskaffningsvärdet av tillgångarna. Eftersom 
förbundet lyder under självkostnadsprincipen och avskrivningskostnaderna (bokfört värde) är för låga 
finns endast ett mindre utrymme för självfinansiering av investeringar. Detta innebär att lån behöver 
upptas för att finansiera nya anläggningar eller förnyelse av nuvarande anläggningar. 

Medlemskommuner i förbundet äger andel i förbundets tillgångar efter levererad vattenmängd sedan 
inträdet i förbundet. Förbundsmedlem ansvarar för förbundets skulder och andra förbindelser utifrån 
sin andel. 

Norrvatten är i ett skede med behov att investera i verksamheten för att rusta upp vattenverk och 
ledningsnät. Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionens snabba 
expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste utöka kapaciteten och anpassa 
investeringarna till medlemskommunernas befolkningsökning och tillväxt.

Norrvattens förbundsstyrelse antog på sammanträdet 20 september 2017 § 54 Strategisk plan 
Norrvatten 2026. Planen har arbetats fram i styrelsen och ger en gemensam och förankrad målbild för 
Norrvatten. Planen ger förvaltningen styrning och strategisk riktning för arbetet under den kommande 
tioårsperioden. Den strategiska planen förtydligar och konkretiserar förbundets målsättningar och krav 
för kvalitet, säkerhet och miljö. Utifrån målsättningarna i planen har en investeringsplan arbetat fram 
som underlag för kommande års budget och verksamhetsplaner. 

Den strategiska planen har kommunicerats med Norrvattens förbundsfullmäktige och 
kommunledningarna i ägarkommunerna. Investeringsplanen har arbetats fram av förvaltningen det 

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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Tjänsteutlåtande
2019-02-21

Änr KS 2019/42.106
2 av 2

senaste året. En extern genomlysning av planen har genomförts av utomstående expertis. 
Ägarkommunernas kommunledningar och ekonomifunktioner har involverats i arbetet kring finansiella 
strategier, låneram och prognos för avgiftsuttag. De synpunkter som framkommit har inarbetats i 
förslaget. 

Norrvattens förbundsstyrelse fattade på sammanträdet 13 december 2018 § 73 beslut om att 
investeringsplanen ska utgöra underlag för kommande års investeringsbudgetar. Vid samma tillfälle 
fattades beslut om att föreslå förbundsfullmäktige att hemställa till medlemskommunerna att medge att 
låneramen utökas från den i förbundsordningen beslutade nivån 900 Mkr till 1300 Mkr. Den 29 januari 
2019 § 6 beslutade förbundsfullmäktige i enlighet med förbundsstyrelsens förslag. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten, 2019-02-21
Hemställan utökad låneram Norrvatten 2019-02, 2019-02-21

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Marie Wiklund, klk 

Koray Kahruman klk

För kännedom: gunilla.melkersson@norrvatten.se, annika.palmgren@norrvatten.se
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Norrvatten 
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Besök Huvudkontor: Skogsbacken 6, Sundbyberg Görvälnverket: Vattenverksvägen 20, Järfälla  

 

 

Förslag till beslut 
Sammanträdesdatum Sid 

2018-10-15 1 (9) 

Diarienummer  

NV2018-132  

 

Till 

Norrvattens medlemskommuner 

 

 

Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten 
 

Bakgrund 
Norrvatten har idag en låneram som uppgår till 900 Mkr. För att utöka låneramen krävs, efter 

en framställan från styrelsen för Norrvatten, att samtliga 14 föreningsmedlemmar biträder 

förändringen. 

 

Vid årsskiftet 2018/19 beräknas Norrvattens låneskuld uppgå till ca 770 Mkr. Norrvattens 

planerade investeringar kommande år innebär att låneramen kommer att överskridas under år 

2020. För att möjliggöra en finansiering av planerade investeringar perioden 2019 – 2023 

behöver låneramen öka med 400 Mkr till 1 300 Mkr. 

 

Denna skrivelse sammanfattar bakgrunden och motiveringen till Norrvattens 

investeringsbehov, förbundets investeringsplaner för perioden 2019 – 2023, en 

investeringsbedömning för åren 2024 – 2030 samt en bedömning av effekterna på 

vattenavgiften. 

 

En extern granskning av förbundets investeringsplaner har genomförts på uppdrag av 

styrelsen och VD. Granskningen har omfattat den strategiska planen, underlag för 

riskbedömningar, framtida kapacitetsbehov för huvudvattenledningar, investeringsplaner i 

näten och Görvälnverket m.m. Granskningen har bl.a. resulterat i justeringar och 

konkretiseringar av investeringsplanen. De framkomna synpunkterna har inarbetats i denna 

hemställan. 

 

Underlag för investeringsbedömningar 
Det framtagna underlaget för att bedöma framtida investeringsbehov är omfattande. Ett 

grunddokument är den av styrelsen antagna strategiska planen. Därtill har bl.a. följande 

dokument utgjort underlag för investeringsplanen 

 Prognosmodell som underlag för behovet av vattenproduktionen. 

 Konsultrapporter avseende Norrvattens framtida vattenproduktion. 

 Anläggningsteknisk genomgång av Görvälnverket. 

 Statusbedömning av vattenverk och ledningsnät. 

 Kapacitetsutredning av ledningsnätet. 

 PM om en sammanhållen åtgärdsplanering av näten. 
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 Regionala vattenförsörjningsplanen. 

 Riskanalyser 

 

Strategisk plan 

Norrvattens strategiska plan fastställdes i styrelsen i september 2017. Syftet är att planen 

skall utgöra ett underlag för en långsiktig styrning av verksamheten. Planen innehåller bl.a. 

flera målsättningar som får direkta konsekvenser för vilka investeringar som behöver 

genomföras kommande årtionden.  

 

Målsättningarna, som också avspeglas i investeringsplanen, är följande: 

 Utökad vattenproduktion för att möta efterfrågan till följd av en befolkningstillväxt 

m.m. 

 Förstärkning av reservvattenkapaciteten.  

 Utbyggnad av vattenverket för ökad dricksvattenkvalitet och säkerhet. 

 Investeringar för att försörja ledningsnätet från två håll (redundans). 

 Reinvesteringar i befintliga anläggningar för att upprätthålla och säkerställa 

anläggningarnas funktion. 

 

Därutöver innehåller planen målsättningar avseende en utökning av en tredje mikrobiologisk 

barriär och en kemisk barriär för att hantera hälsostörande mikrobiologiska och kemiska 

ämnen. Dessa bägge investeringar ingår inte i investeringsplanen för 2019 – 2023 utan blir 

aktuella först därefter kopplat till utbyggnaden av vattenverket. Investeringsnivåerna för 

dessa åtgärder är betydande och ytterligare studier och utredningar behöver genomföras 

innan beslut om investering. 

 

Prognos över behovet av dricksvattenproduktion 
Norrvattens dricksvattenproduktion har under 40 år legat på en relativt stabil nivå fram till år 

2014, trots att antalet invånare under samma period ökat med 70 % från 320 000 till 540 000 

personer. Framöver prognosticeras, om antagandena i RUFS nyttjas som underlag för 

beräkningarna, en konstant ökning i vattenproduktionen då effekterna på 

vattenförbrukningen av befolkningsökningen beräknas överstiga minskningen i hushållens 

vattenförbrukning.  

 

Ingångsvärdena i prognosmodellen har ingen avgörande betydelse för investeringsplanen 

fram till 2023. Däremot får ingångsvärdena i prognosmodellen en avgörande betydelse för 

dimensionering av kapaciteten för ett framtida vattenverk.  

 

Investeringar 2019 – 2023 

Investeringsbehovet för perioden 2019 – 2023 uppgår 800 Mkr. Investeringarna fördelar sig 

enligt följande: 

 Görvälnverket  203 Mkr 

 Ledningsnät  471 Mkr 
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 Yttre anläggningar  126 Mkr 

 

I genomsnitt blir investeringsnivån 160 Mkr per år. Investeringarna under 2019 på 180 Mkr 

är i huvudsak redan beslutade och pågående investeringar. Den genomsnittliga årliga 

investeringsnivån på 160 Mkr är i nivå med tidigare år och något under det rikttal för 

investeringsnivåer som branschföreningen rekommenderar. 

 

Investeringsprojekt över 10 Mkr för perioden 2019 – 2023 återfinns i bilaga 1. 

En sammanställning över investeringen för perioden 2019 – 2023 återfinns i bilaga 2. 

 

Görvälnverket  

Investeringar på 203 Mkr i Görvälnverket för perioden krävs i huvudsak av följande två skäl. 

 

Dels finns ett behov av en ökad vattenproduktion från 200 000 till 220 000 m3/d, vilket 

beräknas täcka kapacitetsbehovet åtminstone till 2030. Aktuella prognoser över 

vattenförbrukningen visar att det snarare kan bli några år tidigare. Tidigare års 

drifterfarenheter visar att produktionen tidvis ligger nära maxkapaciteten. Det inträffar 

särskilt vår och sommar när råvattenkvaliteten är sämre och förbrukningen är hög. 

Investeringarna i Görvälnverket beräknas vara klara till 2021. 

 

Dels krävs reinvesteringar för att upprätthålla produktionen. Anläggningen är i behov av 

upprustning och kräver utveckling av vissa processteg. Det krävs allt större reinvesteringar i 

vattenverket för att funktionaliteten skall kunna upprätthållas på ett tillfredställande sätt. 

 

Ledningsnät 

Norrvatten kan idag inte försörja alla medlemskommunerna från två håll. Planerade 

investeringar i ledningsnätet uppgår till 471 Mkr huvudsakligen för att göra det möjligt att 

försörja varje punkt i huvudledningsnätet från två håll, s.k. redundans, men även för att öka 

kapaciteten i ledningsnätet. Investeringsplanen innebär att kravet på redundans i systemet 

blir uppfyllt till år 2030. 

 

Behovet av redundansinvesteringarna motiveras bl.a. av branschföreningens bedömning att 

det maximalt går att nödvattenförsörja (genom tankbil) kommuner med upp till 10 000 

invånare. Norrvattens minsta kommun, Vaxholm, har 12 000 invånare. 

 

Flera större investeringar har genomförts för att skapa redundans i ledningsnäten bl.a. mellan 

Solna och Sollentuna samt Vallentuna och Åkersberga. Investering för ökad redundans 

mellan Upplands-Bro och Sigtuna samt längs Rotebroleden pågår. Det som återstår under 

investeringsperioden är redundansledningar för att försörja Knivsta och Karolinska 

Sjukhuset. 
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Investeringsplanen innehåller också prioriterade investeringar, ett utbyte av s.k. GAP-

ledningar som är den ledningstyp som förorsakar de flesta läckorna med leveransavbrott. 

 

Yttre anläggningar 

Investeringarna i yttre anläggningar omfattar främst reservoarer, tryckstegringsstationer och 

grundvattenverk för reservvattenförsörjning. 

 

Norrvatten har idag en begränsad reservvattenkapacitet jämfört med andra 

vattenproducenter. I dagsläget kan reservvattenförsörjning upprätthållas med  70 000 m3/d i 

fem dagar. För närvarande finns ett icke bindande avtal med Stockholm om en 

reservkapacitet på 80 000 m3/d.  

 

Målsättningen är att ha en reservvattenkapacitet på 160 000 m3/d under fyra veckor. 

Ökningen, från dagens nivå, kommer i första hand att ske genom befintliga 

grundvattentäkter.  

 

Ekonomi och låneram 
Nedan redovisas en resultaträkning för perioden 2019 – 2023 (Mkr). Prognosen baseras på 

följande förutsättningar; 

 Investeringar på 800 Mkr enligt denna framställan. 

 En fördubbling av räntenivån i portföljen från dagens ca 1 % till 2 % i slutet av 

investeringsperioden. 

 Vattenförbrukningsprognos baserad på RUFS:s basalternativ. 

 

År 2019 2020 2021 2022 2023 

 

Intäkter 210,9 219,0 225,6 231,6 238,2 

 

Kostnader 

Kemikalier -      8,3 -       9,3 -       9,6 -     10,0 -      10,4 

El      -   18,2 -    19,4 -    20,1 -     20,9 -      21,7 

Driftkostnader -   25,7 -    24,9 -    25,4 -    26,2 -     26,9 

Personalkostnader -   59,0 -    60,5 -    60,5 -    61,4 -     62,5 

Övriga kostnader -   29,1 -    28,8 -    29,4 -    30,0 -     30,6 

Summa kostnader - 140,3 - 142,9 -  145,0 -  148,5 -  152,1 

Kapitalkostnader 

Avskrivningar -  60,5 -   62,5 -   62,2 -    63,9 -   60,0 

Ränta -    8,6 -   12,7 -   16,8 -   20,3 -   25,2 

 

Ekonomiskt resultat 1,5 0,9 1,6 -   1,1 0,9 
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Kombinationen av en ökad vattenförbrukning och avgiftshöjning innebär att vattenintäkterna 

ökar. Totalt ökar intäkterna, inklusive övriga intäkter, med 27 Mkr under prognosperioden. 

Under samma period ökar kostnaderna med 12 Mkr eller drygt 8 %. Räntekostnaderna ökar 

med ca 17 Mkr beroende på ökad upplåning och en höjd räntenivå. 

 

För att förstärka det ekonomiska resultatet kommande år har styrelsen uppdragit till VD att, 

inför budgetåret 2020, ta fram en åtgärdsplan för att effektivisera verksamheten och därmed 

sänka de totala kostnaderna. Arbetat har påbörjats och effekterna är till delar inarbetade i den 

ekonomiska prognosen ovan. Det handlar bl.a. om att genomföra förstudier och utredningar i 

egen regi och genomföra mer förebyggande underhåll med egen personal istället för med 

externa resurser/entreprenörer. Digitaliseringens möjligheter kommer också tillvaratas.  

 

Bedömningen är att avgiftsförändringar under perioden 2020 – 2023 uppgår till ca 1%/år. 

Avgiftsförändringen är inarbetad i intäktsprognosen ovan. Avgiftsförändringen med 1 %/år 

är en prognos som kommer att prövas årligen av styrelsen. 

 

Behov av en ökad låneram 

Upplåningsbehovet för perioden 2018 – 2023 framgår av nedanstående tabell (Mkr). 

 

År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

Upplåning IB -   630 -   773 -   892 -   992 -  1 096 - 1 193 

Investeringar -   201 -   180 -   164 -   168 -     160 -    130 

Avskrivningar   55   60   63   62   64   60 

Ekonomiskt resultat     3         1     1     2 -    1     1 

Upplåning UB -   773 -   892 -   992 - 1 096 - 1 193 -  1 262 

 

 

Låneskulden vid årsskiftet 2018/19 beräknas uppgå till 773 Mkr. Investeringsbehovet 

kommande 5-års period beräknas till ca 160 Mkr/år. Avskrivningarna beräknas variera 

mellan 60 – 64 Mkr/år, medan det ekonomiska resultatet för perioden är nära noll. 

Sammantaget innebär det att låneskulden i genomsnitt beräknas öka med närmare 100 

Mkr/år för att vid utgången av 2023 närma sig 1 300 Mkr. En utökning av låneramen, för att 

klara planerade investeringar, med 400 Mkr, från nuvarande 900 Mkr till 1 300 Mkr, är 

därför nödvändig. 
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Investeringsbedömning åren 2024 – 2030 
Investeringsprognosen för perioden 2024 – 2030 beräknas till knappt 800 Mkr, motsvarande 

ca 120 Mkr/år.  Med en avskrivningsnivå på ca 60 Mkr blir upplåningsbehovet ca 60 Mkr/år.  

 

Utifrån ett investeringsbehov på ca 800 Mkr för perioden visar preliminära beräkningar ett 

behov av en förändring av avgiftsnivån med ca. 1 % /år. Därtill kommer avgiftseffekter till 

följd av en utbyggnad av Görvälnverket för att långsiktigt trygga tillgången till vatten 

utbyggnad av en tredje mikrobiologisk barriär m.m. enligt nedan. 

 

Görvälnverket 

Investeringsplanen 2024 – 2030 innehåller huvudsakligen ledningsinvesteringar och 

reinvesteringar i Görvälnverket, för att upprätthålla leveransförmågan. Hanteringen av en 

framtida investering i vattenverket för att dels långsiktigt öka produktionskapaciteten och 

dels införa en tredje barriär återfinns inte i investeringsbedömningen utan blir en avgörande 

fråga att bereda under åren 2019 - 2020.  

Framtagna prognoser, baserad på RUFS:s basscenario, visar på en stadigt ökad förbrukning 

fram till 2100 vilket nuvarande vattenverk inte är dimensionerat för. Av den anledningen 

genomförs för närvarande fyra idéstudier, av lika många konsultbolag. Uppdraget är att 

analysera förutsättningarna och de tekniska och ekonomiska konsekvenserna av olika 

alternativa strategier. Det kan handla om att bygga om nuvarande vattenverk, Görvälnverket, 

komplettera eller bygga ett nytt vattenverk.  

 

Parallellt med analysarbetet kring investeringsförutsättningarna för att öka kapaciteten och 

minska sårbarheten kommer förutsättningen för och konsekvenserna av en utökad 

samverkan i regionen undersökas. Det kan handla om ett samutnyttjande av planerade 

investeringar och anläggningar för vattenproduktion och distribution. 

 

Enligt nuvarande vattenprognoser och behovet av en tredje mikrobiologisk barriär behöver 

en eventuell investering påbörjas 2024/25 för att vara klar att ta i drift ca år 2030. 

 

Eftersom de ekonomiska konsekvenserna blir, oberoende av slutlig lösning, betydande 

kommer vattenverksfrågan att vara en huvudfråga för dialogen med medlemskommunerna 

kommande år.  

 

Hemställan 

Styrelsen för kommunalförbundet Norrvatten hemställer att medlemskommunerna medger 

en ökning av nuvarande låneram med 400 Mkr till 1300 Mkr 
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2018-11-22 

Norrvatten 

 

 

 

Johanna Lindgren Johan Wallberg       Gunilla Melkersson 

VD   Avdelningschef       Avdelningschef 

 

Bilaga 

Bilaga 1: Projekt över 10 miljoner kronor som kräver styrelsebeslut för perioden 2019-2023 

Bilaga 2: Investeringsplan 2019-2023 med fördelningen mellan de olika anläggningar samt 

fördelningen mellan de olika kategorierna.  
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Bilaga 1 

 

Projekt över 10 miljoner kronor som kräver styrelsebeslut för perioden 2019-2023 

Projekt Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 

4420 Görväln 2030 Kapacitet -9 782 200 -10 000 000 -10 000 000 -25 000 000 -25 000 000 

5054 H53-Åkersberga-Rydbo Reinvestering  -1 500 000 -34 500 000 -35 000 000  

5033 Redundans Knivsta Tvingande -500 000  -500 000 -25 000 000 -25 000 000 

5051 H31-Sollentuna-Rotebro-Rotsunda Kapacitet -300 000 -25 000 000 -25 000 000   

8517 H35-Görväln-Ryttarstugan Kapacitet   -1 000 000 -1 000 000 -34 000 000 

5076 H54-V800 Rotebroleden Exploatering -38 494 759     

5088 TS-Ny tryckstegring Tureberg Kapacitet  -500 000 -5 000 000 -20 000 000  

3215 Reservvatten 2030 Kapacitet -500 000 -4 000 000 -4 000 000 -5 000 000 -10 000 000 

8000 Upplands Bro-Sigtuna Tvingande -54 600 000     

5086 H42-Valsta - Sigtuna Reinvestering    -20 000 000  

5055 H30-Sollentuna-Malmvägen Reinvestering -800 000 -19 000 000    

3122 Hållbarkapacitet 2030 Kapacitet -11 000 000 -5 000 000    

8513 Tryckstegring-Norrtull Exploatering   -7 000 000  -10 000 000 

5036 H39-Tibble reservoaren Reinvestering -1 000 000 -9 500 000 -6 500 000   

5046 H01-Bankhus 90 Exploatering  -11 000 000    

8506 Lågspänningsställverk i berget Reinvestering -500 000 -9 500 000    

5047 H01-Spånga-Gunnebogatan Reinvestering   -10 000 000   

5049 H42-Märsta-Katodskydd Valsta Sigtuna Reinvestering   -10 000 000   

  -117 476 959 -95 000 000 -113 500 000 -131 000 000 -104 000 000 
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Bilaga 2 

 

Investeringsplan 2019-2023 med fördelningen mellan de olika anläggningarna samt 

fördelningen mellan de olika kategorierna.  

Anläggning Totalt/objekt Reinvestering  Tvingande  Kapacitetshöjande  Exploatering  Övriga  

Ledningsnät -470 750 000 -233 050 000 -91 600 000 -88 800 000 -57 300 000 0 

Görväln -203 117 200 -91 835 000 -4 000 000 -102 782 200 0 -4 500 000 

Yttre anläggning -126 250 000 -39 750 000 -15 600 000 -53 900 000 -17 000 000 0 

Övrigt 0 0 0 0 0 0 

              

Summa -800 117 200 -364 635 000 -111 200 000 -245 482 200 -74 300 000 -4 500 000 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-03-21

Änr KS 2019/61.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 50 Revidering av taxa inom miljöbalkens område från och med          
1 juli 2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Taxebilaga 1 och 2 i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds gällande taxa för miljöbalktillsyn 
revideras enligt förslag från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd att gälla från 1 juli 2019. 

Ärendebeskrivning
Taxebilaga 1 och 2 i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds gällande taxa för miljöbalkstillsyn 
behöver revideras som en följd av ändringar i författningar. Förändringar har bl.a. skett inom lagstiftning 
som reglerar bekämpningsmedel, sprängämnesprekursorer, hantering av brandfarliga vätskor och 
spillolja samt fluorerade växthusgaser (köldmedia). 

Utöver revidering till följd av ändringar i författningar föreslås även en förenklad debiteringsmodell för 
årlig tillsynsavgift för flerbostadshus, avgift för tillstånd och tillsyn av enskilda vattentäkter. 
Förslaget innebär att en årlig avgift för tillsyn av flerbostadshus kan tas ut vilket kontoret bedömer 
innebära ökade intäkter motsvarande 300 timmar. I övrigt får föreslagen revidering inga ekonomiska 
effekter.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har 2019-02-20 § 09/19 föreslagit kommunfullmäktige i 
Vaxholm besluta att revidera taxebilaga 1 och 2 att börja gälla från 1 juli 2019.   

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-03-07
Protokollsutdrag SRMH/2019-02-20 § 09/19
Tjänsteutlåtande SRMH, 2019-02-13
Taxa inom miljöbalkens område för Täby kommun och Vaxholms stad

Kopia på beslutet till
För åtgärd: SRMH
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Tjänsteutlåtande
2019-03-07

Änr KS 2019/61.106
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Revidering av taxa inom miljöbalkens område från och med 1 juli 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Taxebilaga 1 och 2 i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds gällande taxa för miljöbalktillsyn 
revideras enligt förslag från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd att gälla från 1 juli 2019. 

Sammanfattning
Taxebilaga 1 och 2 i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds gällande taxa för miljöbalkstillsyn 
behöver revideras som en följd av ändringar i författningar. Förändringar har bl.a. skett inom lagstiftning 
som reglerar bekämpningsmedel, sprängämnesprekursorer, hantering av brandfarliga vätskor och 
spillolja samt fluorerade växthusgaser (köldmedia). 

Utöver revidering till följd av ändringar i författningar föreslås även en förenklad debiteringsmodell för 
årlig tillsynsavgift för flerbostadshus, avgift för tillstånd och tillsyn av enskilda vattentäkter. 
Förslaget innebär att en årlig avgift för tillsyn av flerbostadshus kan tas ut vilket kontoret bedömer 
innebära ökade intäkter motsvarande 300 timmar. I övrigt får föreslagen revidering inga ekonomiska 
effekter.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har 2019-02-20 § 09/19 föreslagit kommunfullmäktige i 
Vaxholm besluta att revidera taxebilaga 1 och 2 att börja gälla från 1 juli 2019.   

Ärendebeskrivning
Taxebilaga 1 och 2 i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds gällande taxa för miljöbalkstillsyn 
behöver revideras som en följd av ändringar i författningar. Förändringarna beskrivs kortfattat nedan. 
För att erhålla likalydande taxa i Täby och Vaxholm, i fråga om avgifter för prövning och tillsyn av 
enskilda vattentäkter, föreslås revidering så anläggandet av borrad dricksvattentäkt är förenat med en 
fast ansökningsavgift motsvarande 3 timmars handläggningstid, samt att tillsyn debiteras med timavgift. 
Avgiften för ansökan blir därmed samma som den för ansökan om tillstånd för bergvärmepump.

Regeringen har beslutat om ny förordning inom köldmedieområdet. Tidigare lagstiftning har upphävts 
och taxebilaga 1 behöver därför revideras för att samstämma med den nya lagstiftningen. 
Förändringar har även skett i förordning om bekämpningsmedel. Med anledning av förändringen 
behöver taxebilaga 1 revideras för att förtydliga vid vilka åtgärder eller verksamheter avgiftsuttag sker. 

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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Tjänsteutlåtande
2019-03-07

Änr KS 2019/61.106
2 av 2

Naturvårdsverket har beslutat om nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid 
hantering av brandfarliga vätskor och spillolja. Taxebilaga 1 behöver därför revideras för möjliggöra för 
nämnden att ta ut tillsynsavgift då dessa föreskrifter tillämpas. 
Inom kemikalieområdet behöver taxebilaga 1 uppdateras med avgiftspunkt om 
sprängämnesprekursorer, Nuvarande formulering om tillsyn av kemiska produkter bedöms vara otydlig. 
I taxebilaga 2 förslås att modellen för debitering av årlig tillsynsavgift för tillsyn av flerbostadshus ändras 
från en proportionerlig lägenhetsberoende modell till en platt modell då antal lägenheter visat sig vara 
en olämplig faktor att använda som grund för proportionaliteten. 
Samtliga förändringar är markerade med gult i bilagt förslag till reviderad taxa.

Ekonomiska konsekvenser
Den årliga tillsynsavgiften för flerbostadshus bedöms innebära ökade intäkter motsvarande ca 300 
timmar eller 370 tkr. Den proportionerliga modell som finns i gällande taxa hade, om den varit möjlig, 
att tillämpa inneburit intäkter motsvarande ca 500 timmar eller 620 tkr. 
I övrigt innebär antagandet av föreslagen revidering inga ekonomiska konsekvenser. Om revidering av 
taxan inte görs riskerar nämndens avgiftsintäkter minska med motsvarande 500 timmar eller 620 tkr 
årligen till följd av att nu gällande taxa hänvisar till ersatta författningar.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-03-07
Protokollsutdrag SRMH/2019-02-20 § 09/19
Tjänsteutlåtande SRMH, 2019-02-13
Taxa inom miljöbalkens område för Täby kommun och Vaxholms stad

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: SRMH
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

 

 
 
Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor 
 

Ett samarbete mellan 
kommunerna  
Täby och Vaxholm 

 
Postadress 
183 80 Täby 
 

Besöksadress 
Kemistvägen 8, Täby 

 
Hemsida 
www.srmh.se  
 

E-post 
miljokontoret@srmh.se 

 
Växel 
08-578 663 00 
 

Fax 
08-758 15 76 

 

Dnr: SRMH 2018-001771.1140 2019-02-13 
 
  

Simon Bergroth 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

 

 

 

Revidering av taxa inom miljöbalkens område från och 
med 1 juli 2019 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ändrar beslut om höjning av 
timtaxa och revidering av taxebilaga fattat den 12 december 2018, §70/18, 
och föreslår Täby respektive Vaxholms kommunfullmäktige att besluta om att 
revidera taxans bilaga 1 och bilaga 2 enligt bilaga. Ändringen föreslås börja 
gälla från och med 1 juli 2019. 

Sammanfattning 

Taxebilaga 1 och 2 i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds gällande 
taxa för miljöbalkstillsyn behöver revideras som en följd av ändringar i 
författningar. Förändringar har bl.a. skett inom lagstiftning som reglerar 
bekämpningsmedel, sprängämnesprekursorer, hantering av brandfarliga 
vätskor och spillolja samt fluorerade växthusgaser (köldmedia). 

Utöver revidering till följd av ändringar i författningar föreslås även en 
förenklad debiteringsmodell för årlig tillsynsavgift för flerbostadshus, avgift för 
tillstånd och tillsyn av enskilda vattentäkter. 

Förslaget innebär att en årlig avgift för tillsyn av flerbostadshus kan tas ut 
vilket kontoret bedömer innebära ökade intäkter motsvarande 300 timmar. I 
övrigt får föreslagen revidering inga ekonomiska effekter.  

Beskrivning av ärendet 

Taxebilaga 1 och 2 i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds gällande 
taxa för miljöbalkstillsyn behöver revideras som en följd av ändringar i 
författningar. Förändringarna beskrivs kortfattat nedan. 

För att erhålla likalydande taxa i Täby och Vaxholm, i fråga om avgifter för 
prövning och tillsyn av enskilda vattentäkter, föreslås revidering så 
anläggandet av borrad dricksvattentäkt är förenat med en fast 
ansökningsavgift motsvarande 3 timmars handläggningstid, samt att tillsyn 
debiteras med timavgift. Avgiften för ansökan blir därmed samma som den 
för ansökan om tillstånd för bergvärmepump. 
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Dnr: SRMH 2018-001771.1140 
 

 

Regeringen har beslutat om ny förordning inom köldmedieområdet. Tidigare 
lagstiftning har upphävts och taxebilaga 1 behöver därför revideras för att 
samstämma med den nya lagstiftningen. 

Förändringar har även skett i förordning om bekämpningsmedel. Med 
anledning av förändringen behöver taxebilaga 1 revideras för att förtydliga vid 
vilka åtgärder eller verksamheter avgiftsuttag sker. 

Naturvårdsverket har beslutat om nya föreskrifter om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spillolja. 
Taxebilaga 1 behöver därför revideras för möjliggöra för nämnden att ta ut 
tillsynsavgift då dessa föreskrifter tillämpas. 

Inom kemikalieområdet behöver taxebilaga 1 uppdateras med avgiftspunkt 
om sprängämnesprekursorer, Nuvarande formulering om tillsyn av kemiska 
produkter bedöms vara otydlig. 

I taxebilaga 2 förslås att modellen för debitering av årlig tillsynsavgift för 
tillsyn av flerbostadshus ändras från en proportionerlig lägenhetsberoende 
modell till en platt modell då antal lägenheter visat sig vara en olämplig faktor 
att använda som grund för proportionaliteten. 

Samtliga förändringar är markerade med gult i bilagt förslag till reviderad 
taxa. 

Ekonomiska konsekvenser 

Den årliga tillsynsavgiften för flerbostadshus bedöms innebära ökade intäkter 
motsvarande ca 300 timmar eller 370 tkr. Den proportionerliga modell som 
finns i gällande taxa hade, om den varit möjlig, att tillämpa inneburit intäkter 
motsvarande ca 500 timmar eller 620 tkr.  

I övrigt innebär antagandet av föreslagen revidering inga ekonomiska 
konsekvenser. Om revidering av taxan inte görs riskerar nämndens 
avgiftsintäkter minska med motsvarande 500 timmar eller 620 tkr årligen till 
följd av att nu gällande taxa hänvisar till ersatta författningar. 

 

 

 

 

Erik Moelv 

Miljö- och hälsoskyddschef 

 

Bilagor:  Förslag på reviderad taxa för Södra Roslagens miljö- och 
  hälsoskyddsnämnd 

 

Expedieras till: Kommunfullmäktige i Täby 
 Kommunfullmäktige i Vaxholm 
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Taxa inom miljöbalkens 
område för Täby kommun 
och Vaxholms stad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taxan gäller från och med den 1 juli 2019 
Fastställd av XXX kommunfullmäktige 2016-xx-xx, § xx med stöd av miljöbalken (1998:808), 27 
kap. 1 §. Beslut fattat av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 2016-09-14, § 50/16. Dnr: 
SRMH 2016-001026.54. 
 
Reviderad av XXX kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx med stöd av miljöbalken (1998:808), 27 
kap. 1 §. Beslut fattat av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 20182019-xx-xx, § 
XX/1819. Dnr: SRMH 2018-001771.1140 
 
 
 
Timtaxan för 2019 är 1 3951 240 kr. Basmånad för Indexuppräkning är oktober 2018. 
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Timtaxan för 2019 är 1 3851 240 kr. Timtaxan får uppräknas varje år efter index. 
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Anvisning för tillämpning av taxan 
Taxan är indelad i tre huvuddelar.  
 
1. Taxa inom miljöbalkens område 

Innehåller grundläggande bestämmelser om vad som kan avgiftsbeläggas, timtaxa, 
vem som ska betala och andra procedur- och verkställighetsfrågor. 

 
2. Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan 

samt övrig tillsyn  
Anger vilken avgift som ska debiteras för handläggning av anmälningar, prövningar av 
ansökan och vid tillsyn av verksamheter.  

 
3. Taxebilaga 2 Årliga avgifter för miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskyddsverksamheter 
I taxebilaga 2 anges i vilken avgiftsklass de olika verksamheterna indelas. Avgiften 
beräknas därefter med ledning av verksamhetens avgiftsklass och eventuella 
justeringar enligt taxebilaga 3. 
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Taxa inom miljöbalkens 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds 
kostnader för prövning och tillsyn i Täby kommun enligt miljöbalken eller bestämmelser 
meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom 
miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller natur- och kulturvård, skydd av 
områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, 
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska 
organismer, samt avfall och producentansvar.  
 
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 
22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 
rättegångskostnader.  
 
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, 
dispens eller undantag.  

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller 
åtgärd. 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.  
 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat och inte kräver utredning. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut, av nämnd enligt miljöbalken eller 

bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken, överklagas.  
 
4 § Beslut om avgift eller nedsättning eller efterskänkande av avgift eller nedflyttning av 
avgiftsklass fattas av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. 
 
5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna 
taxa eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för 
att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.  
 
Avgiftsuttag sker 

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast 
avgift) 

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten 
tilldelats (årlig tillsynsavgift) 

3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet 
(timavgift) 

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.  
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Timtaxa 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 3951 240 kr per hel timme 
handläggningstid.  
 
7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, restid enligt schablon en 
halvtimme, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut 
för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden 
understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och 
andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, 
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgiften. 
 
8 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en 
procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex 
(totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för 
indexuppräkning är oktober månad 2018.  
 

Avgift för prövning av ansökan 
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i 
form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras 
med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt 
som anges i taxebilaga 1.  
 
Om handläggningstiden överskrider den i taxebilaga 1 angivna handläggningstiden med 
mer än en halv timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas. Avgift för 
prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.  
 
9a § Vid avskrivning av avgiftsbelagt tillståndsärende ska en avgift betalas i form av 
timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan. 
 
10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den 
har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den 
fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas och besiktning måste ske vid ytterligare 
tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande 
handläggningstiden. 
 
11 § Avgift för prövning ska betalas av sökanden.  
 
12 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås. 
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13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av 
kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens 
kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 § miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av 
kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag 
enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken.  
 
14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet 
eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.  
 

Avgift med anledning av anmälan 
15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av 
fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med 
timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i  
taxebilaga 1.  
 
Om handläggningstiden överskrider den i taxebilaga 1 angivna handläggningstiden med 
mer än en halv timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas. 
 
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan 
avser. 
 
15a § Vid avskrivning av avgiftsbelagt anmälningsärende ska en avgift betalas i form av 
timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan.  
 
16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller genomföra åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig 
verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i 
förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i 
ärendet.  
 
17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i 
övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som 
anges i denna taxa.  
 
  

448



20182019-xx-xx Dnr: SRMH 20162018-001026.541771.1140  7(24) 
                            

Timtaxan för 2019 är 1 3851 240 kr. Timtaxan får uppräknas varje år efter index. 

Avgift för tillsyn 
18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller 
hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som 
baseras på den tillsynstid som Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd tilldelar 
anläggningen eller verksamheten. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad 
tillsynstid multipliceras med timtaxan. Årlig tillsynsavgift tas endast ut om tillsynsbehovet 
överstiger tre timmar per år. Årlig tillsynsavgift för flerbostadshus tas dock ut oavsett 
tilldelad tillsynstid. 
 
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter 
mot regler eller villkor, eller inte följer förelägganden eller förbud eller som föranleds av 
extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas 
timavgift ut. 
 
19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den 
handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 
multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt 
som anges i taxebilaga 1.  
 
Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter 
mot regler eller villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta 
årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.  
 
20 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska 
betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till 
verksamheten har meddelats eller anmälan skett eller- i de fall tillstånd eller anmälan inte 
krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i 
avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska 
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.  
 
21 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller genomföra åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador 
enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. 
miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.  
 

Nedsättning av avgift  
22 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt 
denna taxa sättas ned eller efterskänkas.  
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Betalning av avgift 
23 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i 
räkning.  
 

Verkställighetsfrågor 
24 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas 
enligt utsökningsbalken. 
 
25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får besluta att dess beslut om 
avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 
 
26 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 
länsstyrelsen.  
 
____________ 
Denna taxa träder i kraft 2017-01-01 och ersätter tidigare taxa inom miljöbalkens område 
som upphör att gälla 2016-12-31. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas 
den nya taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.  
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Taxebilaga 1 

 

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt 
övrig tillsyn  
 

Allmänna hänsynsreglerna mm   
  

Tillsyn 

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler följs. Timavgift i de fall 
tillsynen inte ingår den 
årliga tillsynsavgiften 
enligt taxebilaga 2 och 3. 

 

Skydd av naturen 
 

Anmälan  

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom 
natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver 
anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 
vattenskyddsområde. 

Timavgift 

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken. 

Timavgift 

 

Tillsyn 

Återkommande tillsyn av kommunala naturreservat Timavgift 

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter 
eller naturmiljön. 

Timavgift 
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 Miljöfarlig verksamhet 
 

Ansökan 

Prövning av ansökan om tillstånd om att inrätta anläggning för utvinning av värme 
ur mark, ytvatten eller grundvatten: 

- Bergvärmeanläggning för ett - eller två hushåll. 3 timmar 

- Övriga anläggningar. Timavgift 

 

Anmälan 

Handläggning av anmälan avseende:  

- Anmälningspliktig verksamhet enligt 
miljöprövningsförordning (2013:251). 

Timavgift 

- Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt 
miljöprövningsförordning (2013:251). 

Timavgift 

Handläggning av anmälan om uppläggning av muddermassor i 
anslutning till muddringsplatsen och där föroreningsrisken bedöms 
som ringa. 

3 timmar 

 

Tillsyn 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats 
enligt 12 kap. 10 § miljöbalken. 

Timavgift 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordning 
(2013:251) för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 
9 kap. miljöbalken samt för U-objekt där fast årlig avgift kan 
beslutas. 

 

Årlig 
tillsynsavgift 
kan beslutas 
enligt 
taxebilaga 2. 

Tillsyn i övrigt över miljöfarlig verksamhet. Timavgift 
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Enskilda avlopp 

 

Ansökan 

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av 
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd avseende: 

- Inrättande av vattentoalett med sluten tank. 4 timmar 

- Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark 
eller vatten samt inrättande av latrin- eller sam-
kompostanläggning.  
 
Ansökningarna ska vara inkomna vid samma tillfälle och 
avse samma fastighet. 

10 timmar 

- Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 10 timmar 

- Inrättande av tillståndspliktig avloppsanordning som avser 
fler fastigheter. Gäller anläggningar upp till 200 
personekvivalenter.  

Timavgift 

Prövning av ansökan enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön (Inom detaljplanelagt område):  

- Inrättande av avloppsanordning med avloppsutsläpp till 
mark eller vatten där vattentoalett inte är ansluten (BDT). 

8 timmar 

- Inrätta annan toalett än vattentoalett. 1 timme 

- Inrättande av avloppsanordning med avloppsutsläpp till 
mark eller vatten där vattentoalett inte är ansluten (BDT) 
samt inrättande av annan toalett än vattentoalett samt 
latrin- eller samkompostanläggning eller vattentoalett med 
sluten tank. 
 
Ansökningarna ska inkomma vid samma tillfälle och avse 
samma fastighet. 

8 timmar 

Övrig prövning av enskilda avlopp, toalett m.m. Timavgift 

 

Anmälan 

Handläggning av anmälan enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (Gäller utanför detaljplanelagt område): 

- Inrättande av avloppsanordning med avloppsutsläpp till 
mark eller vatten där vattentoalett inte är ansluten (BDT). 

8 timmar 
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- Inrättande av avloppsanordning med avloppsutsläpp till 
mark eller vatten där vattentoalett inte är ansluten (BDT) 
samt inrättande av annan toalett än vattentoalett samt 
latrin- eller samkompostanläggning.  
 
Anmälningarna ska vara inkomna vid samma tillfälle och 
avse samma fastighet. 

8 timmar 

Handläggning i övrigt av anmälan av enskilda avlopp, toalett m.m.  Timavgift 

Anmälan enligt 45 § Avfallsförordningen (2011:927): 

- Inrätta latrin-, slam- eller samkompost  
 
Avgiften tas inte ut om anmälan om latrin-, slam- eller 
samkompost ingår i prövningen av enskilt avlopp 

2 timmar 

Handläggning av anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering: 

- Handläggning av anmälan om utökat slamsugningsintervall. 1 timme 

 

Tillsyn 

Inspektion och handläggning vid inventering av enskilda avlopp. 2 timmar 

Tillsyn i övrigt av enskilda avlopp, toalett m.m. Timavgift  

 

Miljöskador 
 

Anmälan 

Handläggning av anmälan enligt 28 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om förorenad mark 
m.m. 

Timavgift 

 

Tillsyn 

Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §, miljöbalken med anledning 
av underrättelse från verksamhetsutövare. 

Timavgift 

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, 
byggnader och anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 
kap. miljöbalken. 

Timavgift 
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Vattentäkter 

 

Ansökan 

Prövning av ansökan om tillstånd om att anlägga borrad dricksvattentäkt: 

- Anlägga borrad dricksvattentäkt 3 timmar 

 

Tillsyn 

Tillsyn av enskilda dricksvattentäkter Timavgift 

Tillsyn i övrigt av vattentäkter. Timavgift 

 

Hälsoskydd 

 

Ansökan 

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen 
föreskrivit i lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön. 

Timavgift 

Prövning av ansökan om spridning av naturlig gödsel, slam och 
annan orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit i lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 

Timavgift 

Prövning av frågor om undantag från regler enligt lokala 
föreskrifter för människors hälsa och miljön. 

Timavgift 

 

Anmälan 

Handläggning av anmälan enligt lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön om att inom område med detaljplan 
anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning.  

Timavgift 

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera: 

- Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk 
behandling som innebär risk för blodsmitta genom 
användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg 
eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. 

Timavgift 

- Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som 
annars används av många människor. 

Timavgift 
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- Skol-, förskole- och fritidsverksamhet i ny lokal: 

- Skola med mer än 400 elever. 8 timmar 

- Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever. 7 timmar 

- Skola med högst 100 elever och förskola. 6 timmar 

- Skol-, förskole- och fritidsverksamhet, ändring av befintlig 
verksamhet eller lokal. 

Timavgift 

- Övriga anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 § p3 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 

Timavgift 

 

Tillsyn 

Tillsyn i övrigt av hälsoskyddsverksamheter enligt 45 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 

- Byggnader som innehåller en eller flera bostäder och 
tillhörande utrymmen. 

Timavgift 

- Lokaler för vård eller annat omhändertagande. Timavgift 

- Samlingslokaler där många människor brukar samlas. Timavgift 

- Hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad. 

Timavgift 

- Idrottsanläggningar och andra liknande anläggningar som är 
upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av 
många människor. 

Timavgift 

- Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk 
behandling. 

Timavgift 

- Lokaler för förvaring av djur. Timavgift 

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd Timavgift 

Återkommande tillsyn på verksamhet som anmälts enligt 38 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd samt campinganläggningar, badanläggningar, 
strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna till 
allmänheten eller som nyttjas av många människor som ska ägnas 
särskild uppmärksamhet enligt 45 §. 

Timavgift 
eller årlig 
avgift enligt 
taxebilaga 2 
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Kemiska produkter  
 

Ansökan 

Prövning av ansökan enligt 2 kap 40 § förordning om 
bekämpningsmedel (SFS 2014:425) 

Timavgift 

 

Anmälan 

Handläggning av anmälan enligt 2 kap 41 § förordning om 
bekämpningsmedel (SFS 2014:425). 

Timavgift 

Handläggning av anmälan om PCB-sanering. Timavgift 

 

Information 

Handläggning av information enligt 14 § förordning (2016:1128) 
om fluorerade växthusgaser 

2 timmar 

Handläggning av information enligt 4 kap 1 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid hantering av brandfarlig vätskor och 
spilloljor. 

2 timmar 

 

Tillsyn 

Tillsyn över anläggningar där rapportering krävs enligt 15 § 
förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 

2 timmar per 
årsrapport  

Tillsyn över anläggningar där rapportering krävs enligt 15 § 
förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen 

2 timmar per 
årsrapport 

Begäran om komplettering eller påminnelse om att skicka in 
årsrapport för anläggningar där rapportering krävs enligt 14 § 
förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser eller 14 § 
förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen 

1 timme per 
begäran/ 
påminnelse 

Tillsyn över förvaring av oljor där Naturvårdsverkets föreskrifter 
(NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid 
hantering av brandfarlig vätskor och spilloljor tillämpas. 

Timavgift 
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Rapporter om inventering av PCB. 

 

2 timmar per 
rapport 

Tillsyn enligt förordning (2013:413) om kosmetiska produkter Timavgift 

Tillsyn enligt 6 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer Timavgift 

Tillsyn i övrigt över kemiska produkter. Timavgift 

Avfall och producentansvar 
 

Ansökan 

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna 
och bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje 
och fjärde styckena miljöbalken: 

Timavgift 

Övrig prövning enligt 15 kap. miljöbalken. Timavgift 

 

Anmälan 

Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om att 
på fastigheten kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat 
hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927).  

- Kompostering av slam eller latrin. 
Avgiften tas inte ut om anmälan om latrin-, slam- eller 
samkompost ingår i prövningen av enskilt avlopp. 

2 timmar  

 

Handläggning av anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering. 

- Handläggning av anmälan om utökat 
slamsugningsintervall. 

1 timme 

- Handläggning av anmälan om förlängt hämtningsintervall 
av latrin eller slam. 

1 timme 

- Handläggning av övriga anmälningar. Timavgift 

 

Tillsyn 

Tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 36 
eller 42 §§ avfallsförordningen (2011:927). 

Timavgift 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar. Timavgift 
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Miljösanktionsavgifter 
 

Avgift för handläggning av miljösanktionsavgift enligt förordning 
(2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Timavgift 

 

Åtalsanmälan 
 

Avgift för upprättande av åtalsanmälan enligt 26 kap 2 § 
miljöbalken (SFS 1998:808). 

1 timme 
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Taxebilaga 2 

Årliga tillsynsavgifter  
Förteckningen följer miljöprövningsförordningen (2013:251) och 38 och 45 §§ i 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Information om beräkning av sammanlagt tillsynsbehov, samt förklaring av standard- och 
tilläggsfaktorer finns efter förteckningen över verksamheter. 

Förteckning över miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter 
där årlig avgift kan beslutas 

Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter 
 

Standardfaktorer Tillsynsbehov 
(timmar/år) 

Planering och förberedelser 1 timmar 

Inspektion (inkl. bokning, inläsning och restid) 4 timmar 

Miljörapport (inkl. granskning och efterarbete) 4 timmar 

Efterarbete och dokumentation 4 timmar 

Information och rådgivning 1 timme 

Registerhållning 1 timme 

GRUNDBEHOV 15 timmar 

Tilläggsfaktorer Tillsynsbehov 
(timmar/år) 

Kemikaliehantering 2 timmar 

Utsläpp till luft 3 timmar 

Utsläpp till vatten 3 timmar 

Hantering av avfall 2 timmar 

Hantering av farligt avfall 4 timmar 

Hantering av fordonsbränsle 2 timmar 

Förbränningsanläggning 6 timmar 

Sortering och krossning 8 timmar 

Tillkommande tillståndspliktig verksamhet 8 timmar 

Tillkommande anmälningspliktig verksamhet 2 timmar 

Tillkommande miljöfarlig eller hälsoskyddsverksamhet 1 timme 
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Anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter 
 

Standardfaktorer Tillsynsbehov 
(timmar/år) 

Planering och förberedelser 1 timme 

Inspektion (inkl. bokning, inläsning och restid) 1 timme 

Efterarbete och dokumentation 2 timmar 

Information och rådgivning 0,5 timmar 

Registerhållning 0,5 timmar 

GRUNDBEHOV 5 timmar 

Tilläggsfaktorer Tillsynsbehov 
(timmar/år) 

Kemikaliehantering 1 timme 

Utsläpp till luft 2 timme 

Utsläpp till vatten 2 timmar 

Hantering av avfall 1 timme 

Hantering av farligt avfall 2 timmar 

Hantering av fordonsbränsle 2 timme 

Förbränningsanläggning 5 timmar 

Sortering och krossning 5 timmar 

Årligen återkommande provtagning/rapportering 1 timme 

Tillkommande anmälningspliktig verksamhet 2 timmar 

Tillkommande miljöfarlig eller hälsoskyddsverksamhet 1 timme 
 

Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter 
 

Standardfaktorer Tillsynsbehov 
(timmar/år) 

Planering och förberedelser 1 timme 

Inspektion (inkl. bokning, inläsning och restid) 1 timme 

Efterarbete och dokumentation 2 timmar 

Information och rådgivning 0,5 timmar 

Registerhållning 0,5 timmar 

GRUNDBEHOV 5 timmar 

Tilläggsfaktorer Tillsynsbehov 
(timmar/år) 

Skola med fler än 400 elever 5 timme 

Förskola med fler än 100 barn 2 timme 

Strandbad 1 timme 

Bassängbad 1-3 bassänger 1 timme 
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Bassängbad 4 eller fler bassänger 3 timmar 

Obemannat solarium 1 timmar 

Solarium med 5 eller fler bäddar 2 timmar 

Årligen återkommande provtagning/rapportering 2 timmar 

Tillkommande anmälningspliktig verksamhet 2 timmar 

Tillkommande miljöfarlig eller hälsoskyddsverksamhet 1 timmar 

 

Övriga miljöfarliga verksamheter 
 

Standardfaktorer Tillsynsbehov 
(timmar/år) 

Planering och förberedelser 0,5 timme 

Inspektion (inkl. bokning, inläsning och restid) 1 timme 

Efterarbete och dokumentation 1 timmar 

Information och rådgivning 0,5 timmar 

GRUNDBEHOV 3 timmar 

Tilläggsfaktorer Tillsynsbehov 
(timmar/år) 

Kemikaliehantering 1 timme 

Utsläpp till luft 1 timme 

Utsläpp till vatten 1 timme 

Hantering av avfall 1 timme 

Hantering av farligt avfall 1 timmar 

Hantering av fordonsbränsle 1 timme 

Förbränningsanläggning 1 timme 

Sortering och krossning 1 timme 

Årligen återkommande provtagning/rapportering 1 timme 

Tillkommande miljöfarlig eller hälsoskyddsverksamhet 1 timme 

Dagvattennät 5 timmar 

Spillvattennät 2 timmar 

Kommunalt vägnät 10 timmar 

Statlig väg/järnväg 40 timmar 
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Övriga hälsoskyddsverksamheter 
 

Standardfaktorer Tillsynsbehov 
(timmar/år) 

Planering och förberedelser 0,5 timme 

Inspektion (inkl. bokning, inläsning och restid) 1 timme 

Efterarbete och dokumentation 1 timmar 

Information och rådgivning 0,5 timmar 

GRUNDBEHOV 3 timmar 

Tilläggsfaktorer Tillsynsbehov 
(timmar/år) 

Tillkommande miljöfarlig eller hälsoskyddsverksamhet 1 timme 
 

Fastighetsägare - flerfamiljsbostäder  
 

Standardfaktorer Tillsynsbehov 
(timmar/år) 

Tillsyn och rådgivning 1 timme 

GRUNDBEHOV 1 timme 
 

Beräkning av sammanlagt tillsynsbehov 
För beräkning av en verksamhets tillsynsbehov används standard- och tilläggsfaktorer. 
Standardfaktorerna ger ett grundbehov som är beroende av verksamhetens 
prövningsnivå, det vill säga om verksamheten är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt 
miljöbalken. Utöver grundbehovet kan en verksamhet också omfattas av tilläggsfaktorer. 
Tilläggsfaktorerna är beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs och hur 
omfattande den är. 
När man beräknar det sammanlagda tillsynsbehovet för en verksamhet utgår man från 
grundbehovet och lägger sedan till timmar för de tilläggsfaktorer som verksamheten 
omfattas av.  
 

 Exempel:   Bensinstation med biltvätt. Totalt säljer verksamheten 3500  
  kubikmeter drivmedel per år och tvättar 6000 fordon per år.  
  Alltså är både drivmedelshanteringen och tvätten anmälnings- 
  pliktiga verksamheter. 
  Grundbehovet blir fem timmar per år. Verksamheten omfattas  
  även av tilläggsfaktorerna ”Tillkommande anmälningspliktig  
  verksamhet” (2 timmar), ”Hantering av bränsle” (1 timme) för  
  drivmedelshanteringen och ”Utsläpp till vatten” (2 timmar). 

  Det sammanlagda tillsynsbehovet blir därmed 10 timmar  
  (5+2+1+2). 

 

463



20182019-xx-xx Dnr: SRMH 20162018-001026.541771.1140  22(24) 
                            

Timtaxan för 2019 är 1 3851 240 kr. Timtaxan får uppräknas varje år efter index. 

Begreppsförklaring av standard- och tilläggsfaktorer 
Vad betyder tidsposterna för standardfaktorerna? 

Planering och förberedelser Planering av tillsyn på branschnivå. T.ex. 
övergripande planering, inventering av 
verksamheter, inläsning på branschnivå, 
bearbetning av mall för branschspecifik 
checklista/ inspektionsrapport. 

Inspektion inkl. bokning, inläsning, 
restid 

 

Besök på plats, inläsning av förhållanden 
på respektive objekt, eventuell bokning av 
inspektion, 0,5 timme restid. 

Miljörapport Granskning av miljörapport från 
tillståndspliktiga verksamheter. Förutom 
granskningen inbegrips även eventuell 
begäran om komplettering samt 
bekräftelse på genomför granskning. 

Efterarbete och dokumentation Författande av inspektionsrapport, 
expediering och arkivering. 

Information och rådgivning Rådgivning och information på riktat till 
bransch eller till enskild verksamhet.  

Registerhållning 

 

Förvaltning av register över tillstånds och 
anmälningspliktiga verksamheter. 

Tillsyn och vägledning Den operativa tillsyn och vägledning som 
nämnden bedriver mot ägare till 
flerbostadshusfastigheter. 

 

Vad betyder tidsposterna för tilläggsfaktorerna? 

Kemikaliehantering Anläggning som hanterar, tillverkar, 
förbrukar eller säljer kemikalier, 
t.ex. lösningsmedel, 
bekämpningsmedel. Innefattar 
granskning av säkerhetsdatablad 
och övriga kemiska produkter. I 
tidsposten ingår även registrering 
och rapportering av uppgifter till 
Kemikalieinspektionen, 
Naturvårdsverket, 
Luftvårdsförbundet, 
Käppalaförbundet. 
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Utsläpp till luft Anläggning som släpper ut partiklar, 
lösningsmedel eller 
klimatpåverkande ämne till luft. 

Utsläpp till vatten Avloppsreningsanläggning eller 
anläggning med utsläpp av 
processavloppsvatten eller i 
verksamheten förbrukat vatten som 
renats genom minst oljeavskiljare 
till kommunalt avloppsnät, 
dagvattennät eller recipient.  

Hantering av avfall Anläggning för deponering, 
återvinning, mellanlagring, 
sortering, bearbetning eller 
behandling av annat avfall än farligt 
avfall. 

Hantering av farligt avfall 

 

Anläggning för deponering, 
återvinning, mellanlagring, 
sortering, bearbetning eller 
behandling av farligt avfall. 

Hantering av fordonsbränsle Anläggning för försäljning eller 
förvaring av flytande och gasformigt 
fordonsbränsle. 

Förbränningsanläggning Anläggning för förbränning av fasta, 
flytande eller gasformiga bränslen. 

Sortering eller krossning Anläggning för sortering eller 
krossning av berg, naturgrus eller 
andra jordarter. 

Årligen återkommande 
provtagning/rapportering 

Anläggning som årligen rapporterar 
uppgifter om förbrukning, utsläpp 
eller avvikelser, och där 
rapporteringen inte sker inom 
ramen för annan standard- eller 
tilläggsfaktor. 

Tillkommande tillståndspliktig verksamhet Anläggning som bedriver två eller 
fler tillståndspliktiga verksamheter 
enligt Miljöprövningsförordningen.  

Tillkommande anmälningspliktig 
verksamhet 

Anläggning som bedriver två eller 
fler anmälningspliktiga 
verksamheter enligt 
Miljöprövningsförordningen.  
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Tillkommande miljöfarlig eller 
hälsoskyddsverksamhet 

 

Anläggning som bedriver två eller 
fler miljöfarliga eller 
hälsoskyddsverksamheter. 

Skola med fler än 400 elever Grund- eller gymnasieskola med fler 
än 400 elever. 

Förskola med fler än 100 barn Förskola med fler än 100 barn 

Strandbad Strandbad upplåtet till allmänhet 

Bassängbad 1-3 bassänger Bassängbad till vilket allmänheten 
har tillträde med 1-3 bassänger. 

Bassängbad 4 eller fler bassänger Bassängbad till vilket allmänheten 
har tillträde med 4 eller fler 
bassänger. 

Obemannat solarium Obemannat solarium. 

Solarium med 5 eller fler bäddar Solarium med 5 eller fler bäddar 

Dagvattennät Kommunalt eller samfällt 
dagvattennät 

Spillvattennät Kommunalt eller samfällt 
spillvattennät 

Kommunalt vägnät Kommunalt vägnät 

Statlig väg eller järnväg Statlig väg eller järnväg. 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-03-21

Änr KS 2019/48.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 49 Avveckling av AB Vårljus

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Vaxholms stads ombud ska vid bolagets stämma rösta för att AB Vårljus (556485-4791) avvecklas.

Ärendebeskrivning
Med anledning av de senaste årens förändrade flyktingpolitik har förutsättningarna för AB Vårljus 
verksamhets förändrats. För att hantera den uppkomna situationen tog bolagets styrelse i december 
2017 initiativ till ägardialoger på temat Vad är meningen med föreningen? Dialogerna genomfördes 
under våren och hösten 2018 och landade i två alternativ (utveckla verksamheten vidare eller avveckla) 
för ägarkommunerna att ta ställning till. Sammantaget förordade 18 ägarkommuner (85,1 %) att bolaget 
ska avvecklas. Utifrån ägarkommunernas ställningstagande beslutade Vårljus styrelse den 5 december 
2018 att inriktningen är att Vårljus ska avvecklas samt att utgångspunkten är att enheterna drivs vidare 
men med annan huvudman. 

I enlighet med kommunallagens krav måste beslut av principiell beskaffenhet för bolaget tas av 
respektive ägarkommuns fullmäktige. Formellt tas beslutet om Vårljus avveckling vid bolagsstämma den 
8 maj 2019 där ombudens agerande har föregåtts av beslut i respektive fullmäktige. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att Vaxholms stads ombud får i 
uppdrag att, vid bolagets stämma 8 maj 2019, rösta för att AB Vårljus ska avvecklas. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU §22/2019-03-06
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-02-20
Beredning inför Vårljus årsstämma, 2019-01-30
Information om Vårljus framtid, 2019-01-07

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Lena Hallberg (ombud)

För kännedom: AB Vårljus
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-03-06

Änr KS 2019/48.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 22 Avveckling av AB Vårljus

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Vaxholms stads ombud ska vid bolagets stämma rösta för att AB Vårljus (556485-4791) avvecklas.

Ärendebeskrivning
Med anledning av de senaste årens förändrade flyktingpolitik har förutsättningarna för AB Vårljus 
verksamhets förändrats. För att hantera den uppkomna situationen tog bolagets styrelse i december 
2017 initiativ till ägardialoger på temat Vad är meningen med föreningen? Dialogerna genomfördes 
under våren och hösten 2018 och landade i två alternativ (utveckla verksamheten vidare eller avveckla) 
för ägarkommunerna att ta ställning till. Sammantaget förordade 18 ägarkommuner (85,1 %) att bolaget 
ska avvecklas. Utifrån ägarkommunernas ställningstagande beslutade Vårljus styrelse den 5 december 
2018 att inriktningen är att Vårljus ska avvecklas samt att utgångspunkten är att enheterna drivs vidare 
men med annan huvudman. 

I enlighet med kommunallagens krav måste beslut av principiell beskaffenhet för bolaget tas av 
respektive ägarkommuns fullmäktige. Formellt tas beslutet om Vårljus avveckling vid bolagsstämma den 
8 maj 2019 där ombudens agerande har föregåtts av beslut i respektive fullmäktige. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att Vaxholms stads ombud får i 
uppdrag att, vid bolagets stämma 8 maj 2019, rösta för att AB Vårljus ska avvecklas. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-02-20
Beredning inför Vårljus årsstämma, 2019-01-30
Information om Vårljus framtid, 2019-01-07

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Lena Hallberg (ombud)

För kännedom: AB Vårljus
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Tjänsteutlåtande
2019-02-20

Änr KS 2019/48.106
1 av 3

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Avveckling av AB Vårljus

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Vaxholms stads ombud ska vid bolagets stämma rösta för att AB Vårljus (556485-4791) avvecklas.

Sammanfattning
Med anledning av de senaste årens förändrade flyktingpolitik har förutsättningarna för AB Vårljus 
verksamhets förändrats. För att hantera den uppkomna situationen tog bolagets styrelse i december 
2017 initiativ till ägardialoger på temat Vad är meningen med föreningen? Dialogerna genomfördes 
under våren och hösten 2018 och landade i två alternativ (utveckla verksamheten vidare eller avveckla) 
för ägarkommunerna att ta ställning till. Sammantaget förordade 18 ägarkommuner (85,1 %) att bolaget 
ska avvecklas. Utifrån ägarkommunernas ställningstagande beslutade Vårljus styrelse den 5 december 
2018 att inriktningen är att Vårljus ska avvecklas samt att utgångspunkten är att enheterna drivs vidare 
men med annan huvudman. 

I enlighet med kommunallagens krav måste beslut av principiell beskaffenhet för bolaget tas av 
respektive ägarkommuns fullmäktige. Formellt tas beslutet om Vårljus avveckling vid bolagsstämma den 
8 maj 2019 där ombudens agerande har föregåtts av beslut i respektive fullmäktige. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att Vaxholms stads ombud får i 
uppdrag att, vid bolagets stämma 8 maj 2019, rösta för att AB Vårljus ska avvecklas. 

Ärendebeskrivning
Bakgrund

AB Vårljus är sedan 1994 Stockholmskommunernas egen barn- och ungdomsverksamhet. Bolagets 
uppdrag är att tillgodose kranskommunernas behov av institutionsvård för barn, ungdomar och familjer 
med psykosociala problem. 

Den nya statliga flyktingpolitiken förändrade förutsättningarna för Vårljus samlade verksamhet.

För att hantera den uppkomna situationen tog styrelsen december 2017 initiativ till ägardialoger på 
temat Vad är meningen med föreningen? Dialogerna genomfördes våren 2018.

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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Tjänsteutlåtande
2019-02-20

Änr KS 2019/48.106
2 av 3

Ägardialogerna gav visst stöd för att driva bolaget vidare men då nedgången inom ensamkommande 
blev större än befarat vände sig styrelsen hösten 2018 återigen till de tjugofem ägarkommunerna för 
ställningstagande till följande handlingsalternativ:

 Fokusera. Delvis anpassa organisationen efter nya förutsättningar men upprätthålla vissa 
kompetenser för att möjliggöra viss utveckling och tillväxt.

 Avveckla. Ordnad avveckling av verksamheter och bolag.

Handlingsalternativen kommunicerades med ägarkommunerna enligt nedan.

 26 oktober – Information till kommundirektörerna avseende handlingsalternativ och lokala 
besök.

 13 nov – Information till kommunstyrelsernas ordförande avseende handlingsalternativ och 
beslutsprocess.

 29 okt-23 nov – Lokala avstämningar med ägarkommunerna.

Tretton ägarkommuner motsvarande 58,4 procents ägarandel förordade Avveckla. Sju kommuner 
motsvarande 32,3 procents ägarandel förordnade Fokusera. Fem kommuner motsvarande 9,5 procents 
ägarandel inkom ej med svar. Fem av de sju ägarkommunerna som förordade Fokusera villkorade 
alternativet med att det förutsatte att en majoritet av ägarkommunerna skulle förorda alternativet, en 
majoritet som inte förelåg. Detta beaktat förordade arton ägarkommuner motsvarande 85,1 procents 
ägarandel alternativet Avveckla.

Utgående från ägarkommunernas ställningstagande beslutade Vårljus styrelse den 5 december 2018 att:

 Inriktningen är att Vårljus avvecklas.
 Utgångspunkten är att enheterna drivs vidare men med annan huvudman.

Kommundirektörerna informerades om styrelsens inriktningsbeslut den 7 december och 
socialdirektörerna den 14 december. Av informationen som lämnades redovisades även att 
avvecklingen av bolaget och utredning av framtiden för enheterna hanteras i parallella spår:

1. Avveckling av bolaget. Formellt beslut i samband med ordinarie bolagsstämma den 8 maj som 
ska föregås av beslut i ägarkommunernas fullmäktige.

2. Framtid för enheterna. Alternativen för enheterna kommuniceras med berörda kommuner fram 
till den 25 januari 2019. Samtliga enheter ska övergått till kommun, sålts eller avvecklats senast 
den 30 juni 2019. Tidpunkten fastställs i dialog mellan Vårljus och berörd kommun.

Lokal beredning inför Vårljus årsstämma
Av 10 kap. 4 § i nu gällande kommunallag, som trädde i kraft 1 januari 2018, anges att innan skötseln av 
en kommunal angelägenhet lämnas över till ett delägt kommunalt bolag ska fullmäktige se till att 
bolaget blir bundet av de villkor som avses i 3 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till 
andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. I ett bolag som Vårljus som 
enbart har kommuner som ägare förutsätts att villkoren i 3 § följs fullt ut. I 10 kap. 3 § kommunallagen 
anges i punkt 4 att när skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett helägt kommunalt 
bolag ska fullmäktige se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. 
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Tjänsteutlåtande
2019-02-20

Änr KS 2019/48.106
3 av 3

Motsvarande bestämmelser fanns tidigare i 3 kap. 18 § med hänvisning till 3 kap. 17 § i den gamla 
kommunallagen.

I enlighet med kommunallagens krav anges i Vårljus bolagsordning att styrelsen ska hänskjuta ärenden 
som i väsentlig grad kan komma att påverka bolagets framtida inriktning till stämman för avgörande, 
t.ex. avveckling av bolaget. Beslutet att avveckla Vårljus är att betrakta som en fråga av principiell 
beskaffenhet varvid beslutet ska föregås av ställningstagande i ägarkommunernas fullmäktige. I 
praktiken är beslutet att avveckla bolaget redan fattat då 85,1 procent av ägarna enligt ovanstående 
redovisning förordade alternativet Avveckla. Formellt tas beslutet om Vårljus avveckling vid stämman 
den 8 maj där ombudens agerande har föregåtts av lokal beredning i enlighet med ovanstående 
redovisning.

Förslag till lokalt beslut:

 Att kommunens ombud vid bolagets stämma ska rösta för att AB Vårljus 
(556485-4791) avvecklas.

Vid stämman kommer tidplan för avveckling av bolaget att presenteras. Vårljus kommer inte att driva 
någon verksamhet efter den 30 juni 2019. Preliminärt bedöms avyttring av tillgångar, avslut av avtal, 
arkivering mm. vara avslutat till stämman maj 2020. Därefter likvideras bolaget och kvarvarande kassa 
delas ut till aktieägarna.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-02-20
Beredning inför Vårljus årsstämma, 2019-01-30
Information om Vårljus framtid, 2019-01-07

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Lena Hallberg (ombud)

För kännedom: AB Vårljus
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AB Vårljus
Org.nr   556485-4791
Bankgiro   5111-9345

Box 601
169 26 Solna
Besöksadress: Hagavägen 4

Telefon  08-630 78 00
Fax  08-630 09 13
Hemsida              www.varljus.se

Kommunstyrelse/fullmäktige

Vårljus ägarkommuner

Beredning inför Vårljus årsstämma
Bakgrund
Den nya statliga flyktingpolitiken förändrade förutsättningarna för Vårljus samlade 
verksamhet.

För att hantera den uppkomna situationen tog styrelsen december 2017 initiativ till 
ägardialoger på temat Vad är meningen med föreningen? Dialogerna genomfördes våren 
2018.

Ägardialogerna gav visst stöd för att driva bolaget vidare men då nedgången inom 
ensamkommande blev större än befarat vände sig styrelsen hösten 2018 återigen till de 
tjugofem ägarkommunerna för ställningstagande till följande handlingsalternativ:

 Fokusera. Delvis anpassa organisationen efter nya förutsättningar men upprätthålla 
vissa kompetenser för att möjliggöra viss utveckling och tillväxt.

 Avveckla. Ordnad avveckling av verksamheter och bolag.

Handlingsalternativen kommunicerades med ägarkommunerna enligt nedan.

 26 oktober – Information till kommundirektörerna avseende handlingsalternativ och 
lokala besök.

 13 nov – Information till kommunstyrelsernas ordförande avseende 
handlingsalternativ och beslutsprocess.

 29 okt-23 nov – Lokala avstämningar med ägarkommunerna.

Tretton ägarkommuner motsvarande 58,4 procents ägarandel förordade Avveckla. Sju 
kommuner motsvarande 32,3 procents ägarandel förordnade Fokusera. Fem kommuner 
motsvarande 9,5 procents ägarandel inkom ej med svar. Fem av de sju ägarkommunerna 
som förordade Fokusera villkorade alternativet med att det förutsatte att en majoritet av 
ägarkommunerna skulle förorda alternativet, en majoritet som inte förelåg. Detta beaktat 
förordade arton ägarkommuner motsvarande 85,1 procents ägarandel alternativet 
Avveckla.

Utgående från ägarkommunernas ställningstagande beslutade Vårljus styrelse den 5 
december 2018 att:

 Inriktningen är att Vårljus avvecklas.
 Utgångspunkten är att enheterna drivs vidare men med annan huvudman.
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AB Vårljus
Org.nr   556485-4791
Bankgiro   5111-9345

Box 601
169 26 Solna
Besöksadress: Hagavägen 4

Telefon  08-630 78 00
Fax  08-630 09 13
Hemsida              www.varljus.se

Kommundirektörerna informerades om styrelsens inriktningsbeslut den 7 december och 
socialdirektörerna den 14 december. Av informationen som lämnades redovisades även att 
avvecklingen av bolaget och utredning av framtiden för enheterna hanteras i parallella spår:

1. Avveckling av bolaget. Formellt beslut i samband med ordinarie bolagsstämma den 
8 maj som ska föregås av beslut i ägarkommunernas fullmäktige.

2. Framtid för enheterna. Alternativen för enheterna kommuniceras med berörda 
kommuner fram till den 25 januari 2019. Samtliga enheter ska övergått till kommun, 
sålts eller avvecklats senast den 30 juni 2019. Tidpunkten fastställs i dialog mellan 
Vårljus och berörd kommun.

Lokal beredning inför Vårljus årsstämma
Av 10 kap. 4 § i nu gällande kommunallag, som trädde i kraft 1 januari 2018, anges att innan 
skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett delägt kommunalt bolag ska 
fullmäktige se till att bolaget blir bundet av de villkor som avses i 3 § i en omfattning som är 
rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i 
övrigt. I ett bolag som Vårljus som enbart har kommuner som ägare förutsätts att villkoren i 3 
§ följs fullt ut. I 10 kap. 3 § kommunallagen anges i punkt 4 att när skötseln av en kommunal 
angelägenhet lämnas över till ett helägt kommunalt bolag ska fullmäktige se till att det anges 
i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. Motsvarande 
bestämmelser fanns tidigare i 3 kap. 18 § med hänvisning till 3 kap. 17 § i den gamla 
kommunallagen.

I enlighet med kommunallagens krav anges i Vårljus bolagsordning att styrelsen ska 
hänskjuta ärenden som i väsentlig grad kan komma att påverka bolagets framtida inriktning 
till stämman för avgörande, t.ex. avveckling av bolaget. Beslutet att avveckla Vårljus är att 
betrakta som en fråga av principiell beskaffenhet varvid beslutet ska föregås av 
ställningstagande i ägarkommunernas fullmäktige. I praktiken är beslutet att avveckla 
bolaget redan fattat då 85,1 procent av ägarna enligt ovanstående redovisning förordade 
alternativet Avveckla. Formellt tas beslutet om Vårljus avveckling vid stämman den 8 maj 
där ombudens agerande har föregåtts av lokal beredning i enlighet med ovanstående 
redovisning.

Förslag till lokalt beslut:

 Att kommunens ombud vid bolagets stämma ska rösta för att AB Vårljus 
(556485-4791) avvecklas.

Vid stämman kommer tidplan för avveckling av bolaget att presenteras. Vårljus kommer inte 
att driva någon verksamhet efter den 30 juni 2019. Preliminärt bedöms avyttring av 
tillgångar, avslut av avtal, arkivering mm. vara avslutat till stämman maj 2020. Därefter 
likvideras bolaget och kvarvarande kassa delas ut till aktieägarna.
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Information om Vårljus framtid 
Den nya statliga flyktingpolitiken förändrade förutsättningarna för Vårljus samlade verksamhet. 
Under 2018 har styrelse och ledning haft täta kontakter med ägarkommunerna i syfte att utreda 
behov av samt förutsättningar för Vårljus framtida verksamhet. 

Klart är att bilden av Vårljus i grunden är positiv samt att kvaliteten i verksamheterna 
värdesätts. Därutöver uttrycks stor tacksamhet arbetet inom ensamkommande under 
flyktingkrisen 2014 till 2016. Lika klart är att kommunerna sedan många år tillgodoser sina 
behov av barn- och ungdomsverksamhet på andra sätt än 1994 då Vårljus bildades. 

Utgående från ägarkommunernas svar beslutade Vårljus styrelse den 5 december att 
inriktningen för Vårljus framtid är att bolaget avvecklas. Styrelsen beslutade vidare att de 
enskilda verksamheterna som utgångspunkt drivs vidare men med annan huvudman. 

För att utreda framtiden för respektive verksamhet kommer alternativen att kommuniceras med 
berörd kommun/er under perioden 7 december till 25 januari. Alternativen utgörs av att 
verksamheten övergår till kommun, säljs till privat ägare alternativt att enheten avvecklas.  

Undertecknad kommer att kontakta avtalsansvarig i respektive kommun för att kommunicera 
framtiden för den aktuella verksamheten. 

Målsättningen är att samtliga verksamheter har övergått till kommun, sålts eller avvecklats 
senast den 30 juni 2019. Tidpunkten fastställs i dialog mellan Vårljus och berörd kommun. 

Det formella beslutet att avveckla bolaget ska först underställas respektive ägarkommuns 
fullmäktige för att därefter fastställas i samband med ordinarie bolagsstämma den 8 maj 2019. 
Underlag för den lokala beslutsprocessen skickas ut direkt efter årsskiftet. 

Tveka inte att kontakta undertecknad vid frågor! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Per Törnvall 
Verkställande direktör 
 

______________________________________________________________ 
 

Vårljus 
Kommunernas egen barn- och ungdomsverksamhet 
076-946 78 00, per.tornvall@varljus.se 
www.varljus.se 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-03-21

Änr KS 2018/94.790
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 29 Rapportering ej verkställda beslut kvartal 4, 2018

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad 
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 
4 2018, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.Inom lagrummet för SoL har ett beslut om 
beviljande av särskilt boende inte verkställts. Den enskilda är erbjuden insatsen utanför kommunen men 
har tackat nej till en extern placering utanför Vaxholm. Handläggare bevakar och följer upp. Inom 
lagrummet för LSS har två beslut om beviljade av kontaktperson och ett beslut om beviljade av 
avlösarservice i hemmet inte verkställts med anledning av att utförare inte har hittat lämpliga 
kontaktpersoner och avlösare. Sammanställning av ej verkställda beslut: 

Datum 181231, lagrum SoL

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall särskilt boende 201 0 1

Datum 181231, lagrum LSS

Bifall kontaktperson 327 + 199 2 0

Bifall avlösarservice 217 1 0

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

Handlingar
Protokollsutdrag SN §15/2019-02-19
Tjänsteutlåtande, Rebecca Borg, 2019-02-01

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikael Landberg, Socialförvaltningen

För kännedom: Kommunfullmäktige
Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Revisorerna
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Protokoll Socialnämnden
2019-02-19

Änr SN 2018/44.790
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 15 Rapportering ej verkställda beslut kvartal 4 2018

Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad 
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 
4 2018, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.Inom lagrummet för SoL har ett beslut om 
beviljande av särskilt boende inte verkställts. Den enskilda är erbjuden insatsen utanför kommunen men 
har tackat nej till en extern placering utanför Vaxholm. Handläggare bevakar och följer upp. Inom 
lagrummet för LSS har två beslut om beviljade av kontaktperson och ett beslut om beviljade av 
avlösarservice i hemmet inte verkställts med anledning av att utförare inte har hittat lämpliga 
kontaktpersoner och avlösare. Sammanställning av ej verkställda beslut: 

Datum 181231, lagrum SoL

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall särskilt boende 201 0 1

Datum 181231, lagrum LSS

Bifall kontaktperson 327 + 199 2 0

Bifall avlösarservice 217 1 0

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Rebecca Borg, 2019-02-01

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikael Landberg, Socialförvaltningen

För kännedom: Kommunfullmäktige
Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Revisorerna
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Tjänsteutlåtande
2019-02-01

Änr SN 2018/44.790
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2018

Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad 
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 
4 2018, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för SoL har ett beslut om beviljande av särskilt boende inte verkställts. Den enskilda är 
erbjuden insatsen utanför kommunen men har tackat nej till en extern placering utanför Vaxholm. 
Handläggare bevakar och följer upp. 

Inom lagrummet för LSS har två beslut om beviljade av kontaktperson och ett beslut om beviljade av 
avlösarservice i hemmet inte verkställts med anledning av att utförare inte har hittat lämpliga 
kontaktpersoner och avlösare. 

Sammanställning av ej verkställda beslut: 
Datum 181231, lagrum SoL

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall särskilt boende 201 0 1

Datum 181231, lagrum LSS

Bifall kontaktperson 327 + 199 2 0

Bifall avlösarservice 217 1 0

Socialförvaltningen
Rebecca Borg
Enhetschef
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Tjänsteutlåtande
2019-02-01

Änr SN 2018/44.790
2 av 2

Bedömning
Förvaltningen har avtal med en extern leverantör för verkställande av kontaktperson och avlösarservice 
i hemmet inom lagrummet LSS och inväntar återkoppling gällande rekrytering och matchning. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Rebecca Borg, 2019-02-01

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Mikael Landberg, Socialförvaltningen

För kännedom: Kommunfullmäktige
Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Revisorerna
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                           Kommunfullmäktige den 2019-04-08

Motion om färjeläget i Vaxholm

Vaxholm är en skärgårdskommun där färjetrafiken till och från Vaxholm är en viktig del av 
kommunens infrastruktur. Sverigedemokraterna i Vaxholm har lämnat andra motioner 
rörande färjetrafiken mot bakgrund av att vi anser att det är viktigt för kommunens 
utveckling att infrastrukturen går i takt med utvecklingen av kommunen. Utvecklingen av 
Rindö kommer skapa ökat tryck på färjeförbindelsen mellan Rindö och Vaxholm. 
Sverigedemokraterna har noterat att då det uppstår störningar i färjetrafiken mellan 
Vaxholm och Rindö så blockeras trafiken i centrala Vaxholm vilket medför allvarliga 
framkomlighetsproblem för kollektivtrafiken till och från kommunen. Framkomligheten för 
t.ex. räddningstjänst och andra samhällsviktiga aktörer äventyras också vid dessa 
trafikstörningar.  

Den framtida utvecklingen av Rindö kommer sannolikt medföra behov av större färjor vilket i 
sin tur har bäring på vårt förslag och innebär enligt Sverigedemokraternas uppfattning att 
det skulle vara bra för utvecklingen av vår kommun om det togs ett helhetsgrepp runt 
färjetrafiken i kommunen.

Sverigedemokraterna anser att det skulle vara värt att pröva om det är möjligt att flytta 
nuvarande färjeläge från Söderhamns plan till en annan plats i kommunen. Området som nu 
används som färjeläge och uppställning av bilar som väntar på färjan skulle då kunna 
utvecklas i samklang med gästhamnen och bli ett viktigt tillskott till besöksnäringen i 
Vaxholm.  I sammanhanget vill vi gärna framhålla Nynäshamns gästhamn som ett exempel 
på hur området skulle kunna utvecklas.

Sverigedemokraterna i Vaxholm föreslår att förvaltningen utreder förutsättningarna för att 
flytta färjeläget till annan lämplig plats i kommunen.

Med anledning av ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna i Vaxholm 

att: Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att tillsammans med berörda intressenter 
både lokalt, regionalt och statligt, att utreda förutsättningarna för att flytta nuvarande 
färjeläge till annan lämplig plats i Vaxholms kommun.

Klas Beskow
Sverigedemokraterna Vaxholm

479



                           Kommunfullmäktige den 2019-04-08

Motion om permanent färjeled mellan Tynningö och Vaxholm

Vaxholm är en skärgårdskommun bestående av fastland och ett antal öar i den inre delen av 
Stockholms skärgård. En viktig aspekt för att hålla ihop kommunen och erbjuda trygghet och 
utvecklingsmöjligheter för våra invånare är att kommunen, så långt det är möjligt, har tillgång till en 
infrastruktur som möter behoven av kommunikation inom och utom kommunen. 

Det är rimligt att alla våra innevånare, så långt det är möjligt har tillgång till hem- och räddningstjänst 
och annan kommunal service och att det lokala näringslivet får bästa möjliga förutsättningar.

Sverigedemokraterna i Vaxholm har uppmärksammat att en av våra största öar i kommunen, 
Tynningö, saknar permanent färjeförbindelse med centralorten. Vi anser att det är en stor brist att 
våra innevånare som är bosatta på Tynningö inte kan kommunicera med centralorten på samma sätt 
som t.ex. de som bor på Rindö eller andra kommundelar. Vi anser att de som bor på Tynningö har 
samma rätt som övriga kommuninnevånare att på ett enkelt sätt kunna ta sig till centralorten. Vi 
menar att kommunens tjänster som t.ex. hem- och räddningstjänst skulle få väsentligt bättre 
förutsättningar att lösa sina uppgifter om det fanns en permanent färjeled till Tynningö på samma 
sätt som till Rindö. Det är vår uppfattning att även det lokala näringslivet liksom utvecklingen av 
Tynningö i allmänhet skulle gynnas av att en permanent färjeled etablerades mellan Tynningö och 
centralorten. En färjeled mellan Tynningö och Vaxholm skulle också innebära att Vaxholmsborna 
skulle få en ny valmöjlighet vid färd mot Stockholm. Sverigedemokraterna i Vaxholm föreslår därför 
att det inrättas en permanent färjeled mellan Tynningö och Vaxholm.

Sverigedemokraterna i Vaxholm anser att även Ramsö är en viktig kommundel som bör få en bättre 
koppling till centralorten Vaxholm. Vi föreslår därför att ett utredningsuppdrag rörande permanent 
färjeled mellan Tynningö och Vaxholm även omfattar möjligheterna att en koppla Ramsö till en sådan 
färjeled.

Med anledning av ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna i Vaxholm 

Att: Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att tillsammans med lokala, regionala och statliga 
aktörer och intressenter ta fram ett förslag till inrättande av en permanent färjeförbindelse mellan 
Tynningö och Vaxholm och att man inom ramen för detta uppdrag även lämnar förslag på hur Ramsö 
skulle kunna kopplas till en sådan färjeled.

Klas Beskow
Sverigedemokraterna Vaxholm
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                           Kommunfullmäktige den 2019-04-08

Motion om utökad färjetrafik på Oxdjupsleden

Vaxholm är en utpräglad skärgårdskommun vilket innebär att robusta och pålitliga 
kommunikationsvägar på vattnet är en hörnsten för medborgarnas trygghet och för näringslivets 
utvecklingsmöjligheter såväl som möjligheten för kommunal och statlig service.

Sverigedemokraterna i Vaxholm har uppmärksammat att färjeleden över Oxdjupet är stängd för 
nattrafik. Det innebär att den enda dygnet-runt öppna kommunikationsleden till och från Rindö är 
färjeleden till Vaxholm. Mot bakgrund av att östra Rindö expanderar kraftig så anser 
Sverigedemokraterna att det är angeläget att färjeleden över Oxdjupet får dygnet runt öppen trafik 
på samma sätt som leden till Vaxholm.

Med anledning av ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna i Vaxholm

att: Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att tillsammans med berörda intressenter, 
lokalt, regionalt och statligt, ta fram ett förslag som syftar till att färjeleden över Oxdjupet 
öppnas för trafik dygnet runt.  

Klas Beskow
Sverigedemokraterna Vaxholm
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Vänsterpartiet i Vaxholm

Motion gällande deltagande i WWF:s One Planet City Challenge

Klimatet är v̊ar tids stora ödesfr̊aga. Trots att många är medvetna om hur mycket som behöver göras,
och hur kort tid vi har p̊a oss, g̊ar utfasningen av fossila bränslen alldeles för l̊angsamt. För att leva upp
till Parisavtalet och h̊alla den globala uppvärmningen under 1,5 grader behövs en rad kraftfulla åtgärder.
Och det är br̊attom eftersom varje år som vi ligger kvar p̊a fjol̊arets utsläppsniv̊a leder till att vi måste
minska utsläppen i än snabbare takt i framtiden för att inte överskrida v̊ar totala koldioxid-budget (som
vi redan har förbrukat 4/5 av).

Vi anser att Vaxholms kommun måste ta sitt ansvar och upprätta en trovärdig och genomförbar plan p̊a
hur vi ska halvera v̊ara utsläpp av växthusgaser de kommande 10 åren. D̊a behövs investeringar bland
annat i fossilfria transportlösningar, förnybar energi och en h̊allbar konsumtion.

För att hjälpa kommunerna med omställningen till h̊allbara samhällen har Världsnaturfonden (WWF)
lanserat kampanjen “One Planet City Challenge”1. Städer som deltar i One Planet City Challenge rap-
porterar varje år sina klimatmål, utsläpp och åtgärder p̊a en internationellt erkänd klimatdataplattform.
Bedömningsverktyget för One Planet City Challenge är baserat p̊a data fr̊an FN:s klimatpanel IPCC,
som klargör den ambitionsniv̊a som krävs i klimatarbetet. De deltagande kommunernas klimatutsläpp
jämförs med de snabba utsläppsminskningar som krävs för att n̊a 1,5-gradersmålet i en skräddarsydd
analys. I den analysen ing̊ar även förslag p̊a kraftfulla åtgärder för utsläppsminskningar och klimatan-
passning. Mer än 400 städer fr̊an fem världsdelar har hittills deltagit i utmaningen som nu är inne p̊a sin
sjätte omg̊ang. I Sverige deltog följande kommuner i 2016 års utmaning: Eskilstuna (finalist), Göteborg,
Helsingborg, Karlstad, Kristianstad, Lund (finalist), Pite̊a, Sollentuna, Stockholm, Täby, Trollhättan,
Ume̊a (Årets klimatstad), Upplands Väsby, V̊arg̊arda, Växjö och Örebro.

Deltagande i One Planet City Challenge skulle innebära en rad fördelar för Vaxholms kommun:

• Det skulle placerar oss p̊a världskartan av lokalsamhällen som jobbar för att begränsa den globala
uppvärmningen till 1,5 grader.

• Vi skulle f̊a ta emot feedback fr̊an experter och förslag p̊a åtgärder som skulle kunna minska v̊ara
utsläpp av växthusgaser.

• Vi skulle f̊a en möjlighet att strukturera och stärka v̊art klimatarbete genom att rapportera p̊a
globalt erkända plattformar, och f̊a kontakt med investerare som vill investera i urbana lösningar i
linje med 1,5-gradersmålet.

• Ett deltagande skulle signalera att vi prioriterar klimatfr̊agan.

Men framförallt skulle ett deltagande vara ett viktigt verkyg i arbetet med att leva upp till Parisavtalet.

Med anledning av ovanst̊aende yrkar vi p̊a att Vaxholms kommun ansluter sig till WWF:s

One Planet City Challenge.

Sara Strandberg för Vänsterpartiet

Vaxholm 2019-03-22

1https://www.wwf.se/hallbara-stader/one-planet-city-challenge/
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From: Jan Ekstedt
Sent: 19 mar 2019 11:29:45 +01:00
To: Kansliet
Cc: michael@egenart.se
Subject: Ansökan om entledigande

Hej.

Jag ansöker härmed om entledigande från uppdraget som nämndeman vid 
Attunda tingsrätt med omedelbar verkan.

Vänligen bekräfta mottagandet av detta meddelande.

Med vänlig hälsning

Jan Ekstedt

E-posten kontrollerad mot skadlig kod av Vaxholms stad
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         Socialdemokraterna i Vaxholm 

Till kommunfullmäktige i Vaxholm 2019-04-08
Som en av de ledande företrädarna för Socialdemokraterna i Vaxholm har jag nu under tre händelserika 
år arbetat intensivt i Vaxholmspolitiken, internt i partiföreningen, med kommunala uppdrag och med att i 
offentliga media informera om vår politik och delta i en debatt om den kommunala politiken i Vaxholm, 
som varit mer intensiv och engagerat en bredare del av Vaxholms invånare, än jag någonsin upplevt 
tidigare under 40 år som aktiv politiker i Vaxholm.
Under de här åren har Vaxholms samhällsbyggnadspolitik med frågan om Norrbergets framtid som 
katalysator totalt dominerat den politiska debatten i Vaxholm. Två folkinitiativ startades 2015 och 2016 för 
att kräva en kommunal folkomröstning om Norrberget, och 2017 beslutade kommunfullmäktige, att 
anordna en sådan folkomröstning den 10 september.
Folkomröstningskampanjen våren och sommaren 2017 blev en engagerande förövning till den 
kommunala valrörelsen som sedan väntade under valåret 2018. Valresultatet skapade ett jämviktsläge 
mellan den tidigare majoriteten och dess kritiker i de tre oppositionspartierna. Det ledde till över tre 
månaders intensiva partiförhandlingar för att bilda ett nytt styre i Vaxholm. De pågick ända fram till den 20 
december, när kommunfullmäktiges ajournerade möte från den 18 december återupptogs, och besluten 
om det nya styret äntligen kunde tas.
Under hela förhandlingsperioden befann jag mig mitt i händelsernas centrum i två olika roller, som måste 
hanteras parallellt. Som ledande företrädare för ett av de partier, som kunde tänkas ingå i ett nytt styre, 
var jag tillsammans med mitt partis förhandlingsgrupp alltid närvarande vid ett stort antal möten med olika 
berörda partier.
Samtidigt hade jag som "ålderspresident" i det nyvalda kommunfullmäktige det formella ansvaret för att i 
samråd med kansliet och ledande politiker från andra partier förbereda, kalla till och leda fullmäktiges 
sammanträden till dess att kommunfullmäktige förmått utse sitt nya presidium. Flera planerade 
fullmäktigesammanträden ställdes in, eftersom förutsättningarna för att kunna ta de planerade besluten 
inte fanns, och ett möte den 12 november hölls utan att fullmäktige kunde besluta utse sitt presidium.
Vaxholm blev sist bland alla Sveriges 290 kommuner med besluten om hur kommunen skulle styras 
under den nya mandatperioden. Lösningen blev till sist det okonventionella minoritetsstyret med 
samarbetet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Den nya ledningen arbetar nu 
vidare med att utveckla funktionella samarbetsformer mellan alla partier för Vaxholms bästa.
De tre gångna åren har slitit hårt på min hälsa med stressrelaterade både fysiska och psykiska symptom. 
Jag insåg under julledigheten, att i den nya roll Socialdemokraterna nu har i Vaxholmspolitiken, behöver 
partiet för uppgiften som kommunstyrelsens vice ordförande och som ledande företrädare i 
kommunpolitiken en person med större arbetskapacitet och bättre stresstålighet än vad jag i min ålder 
och med nuvarande hälsa kan klara av.
Jag beklagar, att jag inte längre kan bidra till arbetet med att möta de stora utmaningar Vaxholms politiker 
har med att leda och utveckla en mycket liten kommun i en växande storstadsregion. Jag önskar alla er 
som fortsätter det arbetet och Vaxholms kommun all framgång! För att återvinna hälsan och få utrymme 
att ägna tillräckligt med tid åt sådant man i min ålder gärna vill hinna med, innan det blir för sent, behöver 
jag befria mig från en rad ansvarsfulla kommunala uppdrag, som jag nu innehar.

Jag avsäger mig därför mitt uppdrag som fullmäktigeledamot i Vaxholm och hemställer att 
kommunfullmäktige fr.o.m. den 1 maj 2019 entledigar mig från följande uppdrag:  
Ledamot och vice ordförande i Kommunstyrelsen (Därmed måste kommunstyrelsen vid sitt första 
sammanträde i maj också förrätta fyllnadsval efter mig i kommunstyrelsens utskott.)
Ledamot i Krisledningsnämnden
Ledamot i Stockholm Nordost
Ersättare i Mälardalsrådet
Ledamot och ordförande i Arvodeskommittén
Ombudsersättare i Kommuninvest

         Vaxholm 2019-03-28

 Jan-Olof Schill
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