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1 Kommunstyrelsen
1.1 Sammanfattning

Kommunstyrelsen bereder ärenden som beslutas av kommunfullmäktige, ansvar för den ekonomiska
förvaltningen, verkställer fullmäktiges beslut och fullgör de uppdrag som kommunfullmäktige lämnat
till styrelsen. Kommunstyrelsen övervakar att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och
att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt.
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2016 avser, utöver kommunstyrelsen, verksamheter
inom:








politisk ledning
sektorn för administration, ledning och service
sektorn för ekonomi och uppföljning
fastigheter KS
Storstockholms brandförsvarsförbund
kommunstyrelsens planutskott
plan, mark och exploatering

Kommunstyrelsen redovisar vid årets slut ett budgetöverskott om 30,7 mnkr, vilket är 9,1 mnkr högre
än det prognostiserade överskottet vid BUP3. Budgetöverskottet förklaras av ej ianspråktagna
projektmedel samt högre intäkter än budgeterat.
Kommunstyrelsen utgör Värmdö kommuns personalmyndighet. Vid årets slut hade kommunen 2 621
anställda, varav 2 309 är tillsvidareanställda. Av de anställda är 2 003 kvinnor och 618 män.
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden
Enhet
Kommunstyrelsen
Politisk ledning

Politiska projekt

Försäljning

Taxor och avgifter

Hyror och arrenden
Bidrag (intäkter)

Finansiella intäkter

varav interna intäkter

106

125 939

80 832

21 877

46
73

14 131

24 471

135

92

14 124

5 767

12 591

13 405

14 614

5 532

24 336

VERKSAMHETENS
INTÄKTER

-300

80

155 514

Storstockholms
Brandförsvarsförbund

Resultat

Fg Bokslut

124 857

58 955

Plan, mark och
exploatering

Förbrukat - %

Årets budget

SALS/SEU

Fastigheter KS

Ack budgetavvikelse

Ack utfall

30 657

5 232

6 824
1 209

99

5 811

54 231
22 862

16 862

17 774

912

95

14 780

Ack utfall

Årets budget

Förbrukat - %

Fg Bokslut

-113 049

-99 353

Ack budgetavvikelse
13 696

114

-107 619

-90 689

-79 162

11 527

115

-85 873

-2 716

-3 162

-446

86

-2 911

-17 275
-2 365

-5

-89 526

-15 672

1 603

110

-1 357

1 008

174

-79 172

10 354

113
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Ack budgetavvikelse

Förbrukat - %

Fg Bokslut

16 960

93

233 558

96 562

3 498

96

86 664

7 249

5 249

-2 000

138

5 929

Köp av verksamhet

49 915

50 483

568

99

48 370

Hyror

13 570

14 872

91

14 851

Resultat

Ack utfall

Årets budget

237 906

254 866

Personalkostnader inkl
PO

93 064

VERKSAMHETENS
KOSTNADER

Övriga
personalkostnader

Bidrag (kostnader)

1 873

Övriga
verksamhetskostnader

61 074

varav oattesterade
fakturor

NETTORESULTAT

-1 477

473

77 357

16 283

79

0

Kapitalkostnader
varav interna
kostnader

396

10 748

1 302

360

66 052

0
9 947

0

-801

108

11 332

80

125 939

38 602

46 867

10 678

124 857

155 514

30 657

82

34 110

1.3 Ekonomisk analys
Avvikelse mot budget
Orsak till utfallets avvikelse mot budget

Belopp (tkr)

Ej ianspråktagna medel, högskolesatsning

2 000

Ej ianspråktagna medel, bredbandssatsning

2 508

Ej ianspråktagna medel, e-arkiv

3 526

Ej ianspråktagna medel, e-handel

3 235

Ej ianspråktagna medel, besökscentrum Ekobacken

3 250

Ej förbrukade medel avseende reserven för oförutsedda händelser

1 776

Ej ianspråktagna medel, Combine

1 162

Ekonomi-,stöd- & uppföljningssystem

1 163

Högre OH-intäkter

1 853

Vakanta tjänster inom både SALS och SEU

3 983

Lägre driftkostnader avseende IT-verksamheten beroende på att önskvärda aktiviteter för att
förbättra nätverket har ej kunnat genomföras pga vakanser

2 522

Sänkta hyreskostnader

1 209

Lägre Kapitalkostnader

829

Övrigt Över-/ underskott

729

PEX ( spec till överskottet under avsnittet)

912

Totalt

30 657

Kommunstyrelsens driftbudget har justerats enligt fullmäktiges beslut om resultatbalansering från år
2015 samt om revidering av årets driftbudget. Detta innebär att det budgeterade resultatet har
justerats med totalt +12,8 mnkr. Ej ianspråktagna projektmedel från 2015 om totalt 10,9 mnkr har
överförts till 2016, enligt fullmäktiges beslut om resultatbalansering som togs den 25 maj 2016.
Årsdriftbudget har reviderats med totalt 1,9 mnkr, enligt kommunfullmäktiges beslut om revidering
som togs den 22 juni 2016. Revidering avser främst justering av felbudgeterade poster mellan
kommunstyrelsen och tekniska nämnden.

Vid årets slut redovisar kommunstyrelsen en sammantagen nettokostnad på 124,9 mnkr, vilket ger ett
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budgetöverskott om 30,7 mnkr. Budgetöverskottet är främst föranlett av ej ianspråktagna
projektmedel om totalt 18,6 mnkr. Dessa projekt redovisas i tabellen ovan och totalt 12,4 mnkr av
oförbrukade medel föreslås överföras till 2017.

Ett intäktsöverskott om 13,7 mnkr redovisas under kommunstyrelsen, vilket främst beror på att
budgetanslaget för Gustavsbergsprojektet finns centralt under finansiering, där medlen periodvis förs
över till projektet för att täcka periodens faktiska nettoresultat. Vid årets slut har totalt 9,2 mnkr
överförts till projektet. Högre OH-intäkter, lönebidrag från Arbetsförmedlingen, ersättningar från
andra kommuner samt ersättningar från de kommunala bolagen är ytterligare förklaringar till
intäktsöverskottet.
Kommunstyrelsen, det vill säga den politiska ledningen, redovisar vid årets slut ett budgetunderskott
om 0,3 mnkr på grund av ej budgeterade rekryteringskostnader avseende tillsättning av ny
kommundirektör.
Den ekonomiska sammanställningen för politiska projekt knutna till kommunstyrelsen inkluderar
balansering av projektmedel från 2015 samt revidering av årets budget om totalt 1 mnkr. Årets
resultat är ett överskott om 6,8 mnkr beroende på ej förbrukade projektmedel avseende bl. a.
oförutsedda händelser, genomförande av besökscentrum i Ekobacken samt Combine.
Årets budgeterade resultat för sektorerna administration, ledning och service samt ekonomi och
uppföljning (SALS/SEU) har i samband med resultatbalansering från 2015 och årets
budgetrevidering justerats med totalt 12,3 mnkr. SALS/SEU redovisar vid årets slut ett
budgetöverskott om 21,9 mnkr. Budgetöverskottet är främst föranlett av ännu ej ianspråktagna
projektmedel avseende bl. a. e-handel, e-arkiv, högskolesatsning samt medfinansiering av
bredbandssatsningar. Vakanta tjänster inom sektorerna är ytterligare förklaringar till periodens
budgetöverskott.
Fastigheter KS redovisar vid årets slut en nettokostnad som uppgår till 13,4 mnkr vilket ger ett
budgetöverskott om 1,2 mnkr. Överskottet beror på lägre lokalkostnader jämfört med 2015.

Kommunens nettokostnader för medverkan i Storstockholms brandförsvarsförbund vid årets slut
uppgick till 24,3 mnkr, vilket är 0,1 mnkr lägre än budget beroende på ej utnyttjade tilläggstjänster.

Plan- och exploateringsenheten redovisar vid årets slut en sammantagen nettokostnad på 16,9 mnkr,
vilket ger ett budgetöverskott om 0,9 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader till
följd av vakanta tjänster.

Uppföljning av kostnader och intäkter för Gustavsbergsprojektet sker under plan, mark och
exploatering. Budgetanslaget finns centralt under finansiering, medlen överförs till projektet
periodvis och täcker respektive periods faktiska nettoresultat. Driftkostnaderna vid årets slut uppgick
till 9,7 mnkr. Från centrala medel har tillskjutits 9,2 mnkr.
Årets driftkostnader för Gustavsbergsprojektet är 7,2 mnkr högre än budget. Driftkostnaderna har
stigit på grund av högre och ej budgeterade kostnader kopplade till marksanering i Seglarbyn och
Porslinskvarteren samt att parallella arkitektuppdrag har initierats för Gustavsbergs centrum,
Stadsparken, Kråkberget och Vattentornsberget.
1.4 Viktiga händelser 2016

Kommunstyrelsen har under 2016 haft elva sammanträden. Ett urval av viktiga händelser inom
kommunstyrelsens ansvarsområde presenteras nedan.
Ny ordförande i kommunstyrelsen samt ny kommundirektör

Under hösten 2016 har kommunfullmäktige valt Deshira Flankör till nytt kommunalråd samt ledamot
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och ordförande i kommunstyrelsen efter Monica Pettersson från den 1 januari 2017. Under året har
kommunstyrelsen beslutat att anställa Camilla Broo som ny kommundirektör från den 1 februari
2017 efter Stellan Folkesson.
Sverigeförhandlingen

Värmdö kommun har beslutat att delta i Sverigeförhandlingen avseende Östlig förbindelse.
Kommunstyrelsen har utsett styrelsens ordförande att tillsammans med kommundirektören företräda
Värmdö i de fortsatta förhandlingarna. Kommunen har lämnat ett bud om att bygga cirka 10 000
bostäder fram till år 2035 om en östlig förbindelse byggs till år 2031. Det innebär en utveckling i
linje med den högre tillväxtprognosen i kommunens översiktsplan.
Parallella arkitektuppdrag och medborgardialog

I maj redovisades fyra parallella arkitektuppdrag om fördjupade gestaltningsförslag för centrala
Gustavsberg. De fördjupade gestaltningsförslagen omfattade Gustavsbergs centrum, Kråkberget,
Stadsparken samt Vattentornsberget. Uppdragen ska ligga till grund för det kommande
detaljplanearbetet och utgöra inspirationsunderlag för stadsutvecklingen i Gustavsberg.

En medborgardialog och en politisk hearing genomfördes i juni om utvecklingen av centrala
Gustavsberg samt dess trafikplaner (se vidare under måluppföljning). Den 10 december genomfördes
även en dialog om den framtida utvecklingen av Farstavikens skola/Ekedal utifrån alternativen
renovering, utbyggnad eller nybyggnation. Detta ärende är föremål för beslut i kommunstyrelsen
under 2017.
Bredbandsstrategi

Värmdö kommun har under våren 2016 antagit en ny bredbandsstrategi. Strategin tydliggör
kommunens vilja att medverka till en snabb utbyggnad av bredband i kommunen, vilket krävs om det
nationella bredbandmålet om att 90 procent av invånarna ska ha tillgång till fiber till år 2020 ska nås.
För att underlätta utbyggnaden har kommunen inlett en samverkan med TeliaSkanova för att få fiber
till kommunala verksamheter och centralt belägna bostadsområden via luftburen fiber i befintligt
stolpnät.
e-arkiv

Värmdö kommun har under det första halvåret 2016, i samverkan med Nacka kommun, upphandlat
ett system för digital långtidslagring - det vill säga ett e-arkiv. Ett e-arkiv säkerställer hållbar
informationshantering över tid och ger bland annat bättre möjlighet att möta kraven på öppenhet,
återsökning av handlingar samt goda förutsättningar för bättre service och tillgänglighet. E-arkivet
kommer att införas successivt under 2017.
Kulturhuset Porslinsfabriken

Under våren genomfördes upphandling av om- och tillbyggnad av kulturhuset Porslinsfabriken. I
Porslinsfabriken kommer bl.a. bibliotek, kulturskolans skapande verksamhet, ungkulturhuset
Gurraberg och Gustavsbergs konsthall att samlas.
Samhällsplanering

Under 2016 har kommunfullmäktige antagit åtta detaljplaner, bland annat för Torsby, Brunns
centrum, Stavsnäs, PFO Torsby och Strömma. Antagandet av detaljplan för Brunns centrum
möjliggör exempelvis för byggrätter för cirka 130 lägenheter samt ett nytt torg med handel och
service.
Kommunstyrelsens planutskott har godkänt nio start-PM, bland annat avseende Ösby, Östra
Charlottendal och den så kallade Svevia-tomten vilka sammantaget omfattar cirka 1 000 nya
bostäder. Vidare har ett start-PM antagits för naturreservat vid Kvarnsjön-Knuts havVerksamhetsberättelse 2016
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Holmviksskogen.
1.5 Måluppföljning
1.5.1

En hållbar kommun

Kommunen ska ha en balanserad och stark ekonomi, säkerställa att naturkapitalet tas tillvara och ständigt
utveckla socialt ansvarstagande.

Inriktningsmålet en hållbar kommun tar sikte på att kommunen ska vara ett samhälle som i alla
aspekter är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart för generationer framåt. I effektmålet
preciseras detta till vad kommunstyrelsen inom ramen för sitt ansvarsområde ska bidra med.
Balanserad och stark ekonomi

Att kommunens ekonomi är balanserad och stark mäts genom överskottsmålet om två procent.
Utfallet för Värmdö 2016 är 5,9 procent, det vill säga väsentligt högre än målet och en betydande
förbättring jämfört med 2015. Därmed bedöms denna del av effektmålet vara uppfyllt.

Kommunen är under stark tillväxt och behovet av kommunal service med tillhörande
verksamhetslokaler kommer både att öka och förändras framöver. En viktig aspekt av detta är att ha
en långsiktig planering för verksamhetslokaler. Den 9 juni antog kommunstyrelsen en strategisk
lokalförsörjningsplan för 2016, som syftar till att underlätta planering, strukturering och budgetering
av kommunens samlade lokalbehov. Den strategiska lokalförsörjningsplanen bygger på nämndernas
antagna lokalplaner.

En annan viktig del i arbetet för en balanserad och stark ekonomi är arbetet med
befolkningsprognoser. Kommunen tar årligen fram en befolkningsprognos för de kommande tio åren,
som bland annat utgör ett underlag i beräkning av skatteintäkter samt för budgetering och planering
för kommunala verksamheter. Under 2016 har kommunen utvecklat prognosarbetet och årets prognos
innehöll även en långsiktig utblick till år 2050 samt en flyktingprognos. Befolkningsprognosen antar
en fortsatt befolkningstillväxt i Värmdö kommun. Fram till år 2025 antas befolkningen uppgå till
drygt 48 000 invånare i det låga utvecklingsalternativet och cirka 52 500 invånare i högalternativet.
Naturkapital
Värmdö kommun är en snabbt växande kommun och med en ökande befolkning ökar belastningen på
vårt naturkapital. Genom att följa mål och rekommendationer i översiktsplanen och av fullmäktige
antagna styrdokument, tar kommunen hänsyn till naturkapitalet. Detta är ett ständigt pågående arbete
som fortlöper på flertalet nivåer och inom flera verksamheter i kommunen. I juni 2016 antog
kommunfullmäktige sex nya lokala miljömål, vilka bland annat handlar om att säkerställa att tillvara
naturkapitalet bland annat genom att miljö- och naturvärden bibehålls samt att dessa är nära och
tillgängliga för invånarna.
Miljömålen följs upp i kommunens miljöbokslut och därmed görs ingen separat uppföljning av
indikatorer för kommunstyrelsens mål om att naturkapitalet ska tas tillvara. Årets miljöbokslut visar
att kommunen i många hänseenden arbetar aktivt med för Värmdö viktiga miljöfrågor, i enlighet med
översiktsplanen och kommunens nyligen tagna miljömål. Miljömålen bedöms sammantaget som
delvis uppfyllda för 2016.
Socialt ansvarstagande
För att möjliggöra en ständig utveckling av socialt ansvarstagande krävs en samordning av
kommunens främjande och förebyggande arbete. Detta sker bland annat genom intern
sektorsöverskridande samverkan samt genom samverkan med polisen och stöd till idéburna
organisationer, föräldrar med tonårsbarn samt företag. Inom ramen för detta ansvar har ett flertal
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aktiviteter genomförts under 2016.

Förebyggande arbete (ANDT)
I februari arrangerades en föräldrakväll i samverkan med Rädda Barnen, Gustavsbergs och Ingarö
församling samt Ungkulturhuset Gurraberg. Vid arrangemanget deltog 20 kommunala och ideella
verksamheter. Centrum för unga brottsutsatta och Polarna Värmdö höll en föreläsning om ungdomars
vanor på nätet, där cirka 50 föräldrar deltog.
Under året har Värmdö kommun, tillsammans med Nacka lokalpolisområde och Värmdö
nattvandrare arrangerat två guidade bussturer för föräldrar, så kallat Tonårssafari. Tonårssafari
genomfördes under maj och oktober. Syftet med bussturen är att ge föräldrar en bild av omfattningen
av alkohol- och droganvändning bland tonåringar i Värmdö, visa vilka platser tonåringar samlas på
och vad som kan hända en vanlig kväll. Aktiviteten syftade även till att informera föräldrar om vad
de kan göra för att minska risken för att deras barn ska använda alkohol och andra droger. På
bussturen i oktober deltog cirka 40 föräldrar.

Värmdö kommun samverkar med krognäring, vaktbolag och polis för att eliminera krogrelaterat våld
med metoderna Ansvarsfull alkoholservering och Krogar mot knark. Metoderna består av tre delar;
samverkan mellan bransch och myndighet bland annat i form av krögarmöten och genom en
referensgrupp med intresserade krögare, utbildning om ansvarsfull alkoholtillsyn samt förstärkt
tillsyn där kommun samverkar med polis, Skatteverket och brandförsvaret. Den 22 juni genomfördes
en utbildningsdag om Knark på krogen i samverkan med polisen, där cirka 30 personer från fyra
krogar i kommunen deltog.
Stockholmsenkäten
Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år kan sägas vara en mätning som följer upp hur väl
kommunens förebyggande arbete kring alkohol, narkotika, doping och tobak fungerar avseende
ungdomar som bor i kommunen. Undersökningen är en klassrumsmätning i kommunens skolor.
Svarsfrekvensen bland samtliga skolor i Värmdö 2016 var 78 procent, vilket är i paritet med
genomsnittet i länet.

Trenderna i Värmdö följer i mångt och mycket trenderna i länet och i landet. Alkoholkonsumtionen
tenderar att minska och har så gjort under snart ett decennium, både i Värmdö, länet och resten av
landet.
När det gäller tobaksrökning faller Värmdös flickor i årskurs 9 ut som en grupp som röker mycket.
Detta är något som det lokala ANDT-arbetet kommer att fokusera på.

I övrigt har kommunen över tid haft en relativt stabil trend när det handlar om narkotikabruk. Mindre
ökningar på senaste år har observerats men inget som direkt faller ut i jämförelser varken över tid
eller med andra kommuner. Cannabis är den dominerande drogen.

Trygghet
Trygghetsrådet har under året haft tre möten; ett under våren och två under hösten 2016. Under våren
2017 kommer en utvärdering genomföras enligt uppdrag från kommunstyrelsen där bland annat
deltagare i rådet kommer ses över.
På höstens första möte presenterades utfallet från Stockholmsenkäten. Därutöver lyftes den oro som
finns kring motorburen ungdom och därtill kopplade företeelser främst kring Mölnvik samt även
frågan om utsatta EU-medborgare.
Under höstens andra möte återkopplades den trygghetsdialog som genomförts i form av ett
ungdomsting samt därtill kopplade fokusgruppsintervjuer med unga.

För att stärka den demokratiska värdegrunden bland skolelever och ge personalen metoder för att
bemöta extrema åsikter bland ungdomar gästade forumteatergruppen Tage Granit kommunen.
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Skolpersonal från kommunens högstadieskolor bjöds in och fokus för aktiviteten var på att bemöta
extrema åsikter och att tala med ungdomar om dessa frågor.

Överenskommelse med polisen
Den polisiära överenskommelsen reglerar ambition och förutsättningar för samverkan mellan Nacka
lokalpolisområde och kommunerna Nacka, Tyresö och Värmdö.

Överenskommelsen löper från april 2014 till den 31 december 2017. Parterna åtar sig att till
överenskommelsen upprätta bilagor som närmare reglerar ambition och åtaganden för samverkan, så
kallade underbilagor. Underbilagorna ska ha en samverkanstid om två år. Parterna ska upprätta
aktivitetsplanering för respektive prioriterat samverkansområde och dessa ska löpa på ett år.
Under hösten 2016 har kommunen i samverkan med kommunpolisen arbetet med att revidera
gällande underbilagor samt ta fram nya aktivitetsbilagor. Dessa undertecknades i december av
Värmdö kommun och polisen.

Bedömning av måluppfyllelse
Kommunens ekonomi är balanserad och stark med ett överskott på 5,7 procent, att jämföra med målet
om 2 procent. Sysselsättningsgraden ökade under året och ungdomsarbetslösheten har sjunkit.
Miljöbokslutet visar på att kommunen gör mycket för att ta till vara på naturkapitalet men att
kommunen behöver fortsätta utveckla miljöarbetet. Under kommunstyrelsen finns det samordnande
ansvaret för alkohol-, narkotika-, doping- samt tobaksprevention, vilket är en viktig aspekt av socialt
ansvarstagande. Flertalet aktiviteter har genomförts under året. En sammanvägd bedömning av de
indikatorer som används för att mäta måluppfyllelsen visar på att målet således är delvis uppfyllt.
Indikator

Långtidsarbetslöshet, 25-64-åringar.

Långtidsarbetslöshet, 16-24-åringar.

Utfall

1,7%

1,1%

Överskottsmål

5,9%

Andel av befolkningen med
ekonomiskt bistånd

1,9%

Andel elever i åk. 9 som röker

17%

Senaste kommentar

Andelen långtidsarbetslösa utgörs av andel personer 25-64 år i
kommunen som varit öppet arbetslösa eller i program med
aktivitetsstöd i minst sex månader.

Andelen långtidsarbetslösa i Värmdö uppgår till 1,7 procent år 2016
(källa: Kolada), vilket är detsamma som föregående år. Detta resultat
är bättre än genomsnittet för alla kommuner, som är 3,8 procent, och
bättre än genomsnittet för kommunerna i Stockholms län, som är 2,6
procent.
Andelen långtidsarbetslösa i kommunen utgörs av andel personer 1624 år i kommunen som varit öppet arbetslösa eller i program med
aktivitetsstöd i minst sex månader.

Andelen långtidsarbetslösa unga i Värmdö är 1,1 procent år 2016
(källa: Kolada), vilket är en förbättring jämfört med föregående år.
Värmdös resultat är bättre än genomsnittet för alla kommuner, som är
3,6 procent, och genomsnittet för kommunerna i Stockholms län, som
är 1,4 procent.
Årets driftresultat uppgick till +157,2 mnkr, vilket är väsentligt högre
än 2015. Med justering för jämförelsestörande poster uppgick
resultatet till 126,5 mnkr, vilket motsvarar 5,9 procent av
skatteintäkter/statsbidrag/utjämning. Det kan jämföras med 4,2
procent år 2015 och målsättningen om 2 procent.
Andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt
bistånd mäts inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)
och ger information om kommunens sociala struktur.

Utfallet är lägre än föregående år (1,9 procent jmf. 2,3 procent). I
jämförelse med genomsnittet för alla kommuner har Värmdö kommun
färre andel invånare som erhållit ekonomiskt bistånd.
Andel elever i åk. 9 som röker mäts genom Stockholmsenkäten som
genomförs vartannat år. Indikatorn visar andelen elever med Värmdö
som hemkommun som på frågan "Röker du?" svarar "Ja, dagligen"
eller "Ja, ibland men inte dagligen".

Resultatet för 2016 visar på en ökning jämfört med 2014. År 2016
uppger 17 procent av eleverna i åk 9 att de röker, att jämföra med 12
procent år 2014. Genomsnittet bland samtliga deltagande kommuner i
länet är 10 procent, vilket betyder att elever i åk 9 som bor i Värmdö
röker i högre grad än elever boendes i andra kommuner.
Värmdö kommuns resultat uppdelat på kön visar på att det är en
markant högre andel flickor i åk 9 som röker (23 procent) än pojkar
(12 procent). Det är även bland flickor som skillnaden till andra
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Indikator

Andel elever i åk. 2 gymnasiet som
röker

Utfall

Senaste kommentar

kommuner är som störst. Genomsnittet bland flickor för deltagande
kommuner är 12 procent.
25%

Andel elever i åk. 2 gymnasiet som röker mäts genom
Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år. Indikatorn visar
andelen elever med Värmdö som hemkommun som på frågan "Röker
du?" svarar "Ja, dagligen" eller "Ja, ibland men inte dagligen".
Resultatet för 2016 visar på en stabil andel jämfört med tidigare år.

2016 uppger 25 procent av eleverna i åk 2 gymnasiet att de röker, att
jämföra med 26 procent år 2014. Genomsnittet bland samtliga
deltagande kommuner i länet är 24 procent.
Värmdö kommuns resultat uppdelat på kön visar på att det är något
fler flickor (27 procent) än pojkar (24 procent) som röker, men
skillnaden är marginell och har minskat sedan 2014 då det skiljde 10
procentenheter till flickornas nackdel.
Andel elever i åk. 9 som inte dricker
alkohol

60%

Även i länet är det något fler flickor än pojkar som röker.

Andel elever som inte dricker alkohol mäts genom Stockholmsenkäten
som genomförs vartannat år. Indikatorn visar andelen elever med
Värmdö som hemkommun som på frågan ”Hur ofta dricker du vid ett
och samma tillfälle alkohol motsvarande minst: 18 cl sprit (en halv
kvarting) eller en helflaska vin eller fyra stora flaskor stark
cider/alkoläsk eller fyra burkar starköl eller sex burkar folköl?” svarar
”Dricker inte alkohol”
Resultatet för 2016 visar att den positiva trenden håller i sig och allt
fler uppger att de inte dricker alkohol jämfört med 2014 och denna
andel har ständigt ökat det senaste decenniet.

2016 uppger 60 procent av eleverna i åk 9 att de inte dricker alkohol,
att jämföra med 53 procent år 2014. Genomsnittet bland samtliga
deltagande kommuner i länet är 62 procent, vilket betyder att elever i
åk 9 som bor i Värmdö avstår att dricka alkohol i princip i samma
utsträckning som i övriga länet.

Andel elever i åk. 2 gymnasiet som
inte dricker alkohol

20%

Värmdö kommuns resultat uppdelat på kön visar på att det är en
markant högre andel pojkar i åk 9 som väljer att avstå alkohol (67
procent) än flickor (50 procent). I en jämförelse med övriga
kommuner visar det sig att pojkarna i Värmdö kommun avstår i något
högre utsträckning (länssnitt: 65 procent) att dricka alkohol medan
flickorna dricker något mer (länssnitt: 58 procent).

Andel elever som inte dricker alkohol mäts genom Stockholmsenkäten
som genomförs vartannat år. Indikatorn visar andelen elever med
Värmdö som hemkommun som på frågan ”Hur ofta dricker du vid ett
och samma tillfälle alkohol motsvarande minst: 18 cl sprit (en halv
kvarting) eller en helflaska vin eller fyra stora flaskor stark
cider/alkoläsk eller fyra burkar starköl eller sex burkar folköl?” svarar
”Dricker inte alkohol”

Resultatet för 2016 visar samma siffra jämfört med 2014. Mellan 2012
och 2014 hade Värmdö en svag ökning av andelen som inte dricker
alkohol.
2016 uppger 20 procent av eleverna i åk 2 gymnasiet att de inte
dricker alkohol, att jämföra med 20 procent även år 2014.
Genomsnittet bland samtliga deltagande kommuner i länet är 31
procent, vilket betyder att elever i åk 2 gymnasiet som bor i Värmdö
dricker alkohol i högre utsträckning än genomsnittet i övriga länet.

Andel elever åk. 9 som någon gång
använt narkotika

8%

Värmdö kommuns resultat uppdelat på kön visar på att det är en
högre andel pojkar i åk 2 gymnasiet som väljer att avstå alkohol (24
procent) än flickor (14 procent). I en jämförelse med övriga
kommuner i länet så dricker både pojkarna och flickorna i Värmdö i
högre utsträckning.

Andel elever i åk. 9 som någon gång använt narkotika mäts genom
Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år. Indikatorn visar
andelen elever med Värmdö som hemkommun som på frågan ”Har du
någon gång använt narkotika? (med narkotika avses t ex hasch,
marijuana, amfetamin, ecstasy, LSD, kokain, heroin och GHB)”
svarade ”Ja”
Resultatet för 2016 visar på en liten minskning jämfört med 2014.

2016 uppger 8 procent av eleverna i åk 9 att de någon gång använt
narkotika, att jämföra med 11 procent år 2014. Genomsnittet bland
samtliga deltagande kommuner i länet är även det 8 procent.

Värmdö kommuns resultat uppdelat på kön visar på att det är en
något högre andel pojkar i åk 9 som använt narkotika (11 procent) än
flickor (6 procent). Denna skillnad ser likadan ut för genomsnittet i
övriga deltagande kommuner.

Värt att notera kan vara att siffran från 2014 var något högre än både
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Indikator

Andel elever åk. 2 gymnasiet som
någon gång använt narkotika

Utfall

Senaste kommentar

22%

före och efter och den sannolika anledningen till detta var att vi hade
ett noterbart problem med drogen Spice i vissa grupper av ungdomar.
Spice har sedan dess minskat då media och andra tydligt påtalat
risker och konsekvenser.

Andel elever i åk. 2 gymnasiet som någon gång använt narkotika mäts
genom Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år. Indikatorn
visar andelen elever med Värmdö som hemkommun som på frågan
”Har du någon gång använt narkotika? (med narkotika avses t ex
hasch, marijuana, amfetamin, ecstasy, LSD, kokain, heroin och GHB)”
svarade ”Ja”
Resultatet för 2016 visar på relativt stabil trend jämfört med 2014.

2016 uppger 22 procent av eleverna i åk 2 gymnasiet att de någon
gång använt narkotika, att jämföra med 23 procent år 2014.
Genomsnittet bland samtliga deltagande kommuner i länet är även det
22 procent.
Värmdö kommuns resultat uppdelat på kön visar på att det är en
högre andel pojkar i åk 2 gymnasiet som använt narkotika (29
procent) än flickor (18 procent). Denna skillnad ser likadan ut för
genomsnittet i övriga deltagande kommuner.

Värt att notera kan vara att eftersom man frågar om man ”någon
gång använt” så innebär det att de som svarade ja i åk 9 2014
således även svarar ja 2016 när de går i åk 2 gymnasiet. Detta knyter
an till problemet med drogen Spice i vissa grupper av ungdomar 2014.

1.5.2

Inflytande och dialog

Inriktningsmålet anger att medborgarinflytande, exempelvis geom dialoger, förslag och möjliheten
att ställa frågor till fullmäktige, ska utvecklas. Detta avser särskilt ungdomars och unga vuxnas
inflytande.
Kommuninvånarna ska alltid känna förtroende för den offentliga servicen. Nöjd-kund-index avseende
bemötande samt utfall på tillgänglighet, telefoni och e-post ska öka.

För att skapa dialog och öka invånarnas inflytande över kommunens utveckling har kommunen under
året genomfört två medborgardialoger, utöver det dialogarbete som pågår löpande med ungdomar. I
juni genomfördes en medborgardialog om centrala Gustavsbergs utveckling och trafiklösningar och i
december hölls en dialog om framtidens Ekedalsskola.
Medborgardialog om centrala Gustavsbergs utveckling och trafiklösningar

Medborgardialogen, som genomfördes i början av juni, handlade om centrala Gustavsbergs
utveckling samt om trafikplanerna för Gustavsberg, baserat på de fyra parallella arkitektförslag som
tagits fram för området. På Gustavsbergsdagen arrangerades en politisk hearing på samma ämne där
samtliga politiska partier deltog.
För de medborgare som inte kunde delta på dialogen, eller som föredrog att lämna sina synpunkter
digitalt, erbjöds möjligheten att lämna synpunkter på arkitektförslagen via kommunens hemsida.

Dialogens genomförande
Vid dialogen den 4 juni deltog 56 medborgare och 19 politiker, tillsammans med tjänstemän.
Deltagande medborgare tillhörde i stor utsträckning i åldrarna 35-44 år och 65-74 år. Deltagarna hade
en jämn fördelning mellan kvinnor och män.
Förmiddagen ägnades åt presentationer av arkitektkontorens gestaltningsförslag för Gustavsbergs
centrum, Stadsparken, Vattentornsberget och Kråkberget. Under eftermiddagen informerades
deltagarna om tidigare genomförda trafikutredningar för området. Därefter fick deltagarna diskutera
och framföra sina synpunkter vid ett antal dialogstationer som behandlade olika ämnen och
geografiska områden. Vid varje dialogstation fanns tjänstemän och arkitektkontorens representanter
för att svara på frågor. Politikernas roll var främst att lyssna och ta in medborgarnas tankar och
åsikter. Många diskussioner uppkom och ett 100-tal skriftliga synpunkter lämnades in, varav cirka 40
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berörde trafik.

Som en förlängning av medborgardialogen arrangerades under Gustavsbergsdagen den 6 juni en
politisk hearing om utvecklingen av centrala Gustavsberg, där samtliga politiska partier deltog.
Allmänheten hade möjlighet att inför hearingen skicka in förslag på ämnen/frågeställningar som de
ville skulle behandlas. Frågorna som politikerna fick svara på berörde bland annat
exploateringsgrader, naturreservatsbildning i Ekedal och trafiklösningar. Över 100 personer fanns i
publiken vid hearingen.

Deltagarnas synpunkter på dialogen
Efter dialogen ombads deltagande medborgare att tycka till om dagen. Sammanfattningsvis var
medborgarna positivt inställda. Det faktum att många politiker fanns på plats och var tillgängliga för
samtal uppskattades av många deltagare. Även upplägget, med presentationer på förmiddagen och
dialog på eftermiddagen, var uppskattat även om arbetet kring enstaka dialogstationer fick kritik.
Synpunkter inkom även kring val av helg och bristande marknadsföring för att nämna några.
Sammantaget tyckte flertalet deltagare att möjligheten att få tycka till om planerna och lämna sina
synpunkter var det bästa med dagen.
Medborgardialog om framtidens Farstavikens skola/Ekedal

Farstavikens skola/Ekdal har ett omfattande renoveringsbehov vilket medförde att ytterligare medel
avsattes i kommunfullmäktiges budget för 2017 samt ramar för 2018-2019. Totalt är 160 mnkr
avsatta för upprustning av skolan. I samband med att det utökade renoveringsbehovet blev känt gavs
kommundirektören i uppdrag att skyndsamt utreda alternativa lösningar för utökad kapacitet och för
en modernare lärmiljö samt genomföra en medborgardialog om förslagen.

Syftet med medborgardialogen var att ge medborgarna möjlighet till delaktighet och inflytande kring
alternativa lösningarna för utökad kapacitet och för en modernare lärmiljö på Farstavikens
skola/Ekedal, samt att ge kommunen ett bredare underlag för bra beslut.

Information om projektet och presentation av tre alternativa lösningar samt dialog med medborgare
skedde den 10 december i kommunhuset. På dialogen deltog, förutom representanter från kommunen,
18 medborgare och nio politiker.
Medborgarna hade möjlighet att fylla i en blankett där de kunde ange vilken av de alternativa
lösningarna de tyckte bäst om. Alternativen var formulerade enligt nedan:




Alternativ 1 – ursprunglig tänkt renovering av befintliga byggnader
Alternativ 2 – renovera skyddsvärda byggnader samt komplettera med nybyggnation på
samma plats
Alternativ 3 – bygga en helt ny skola på den plats där nuvarande skola ligger men med hänsyn
tagen till skyddsvärda byggnader

Det alternativ som flest medborgare förespråkade var alternativ 2. Samtliga deltagare fick också en
möjlighet att lämna sina synpunkter om vad de önskade att kommunen tar med sig i det fortsatta
arbetet.
Ungdomsinflytande

Arbetet med att öka ungdomars delaktighet och ungas möjlighet till inflytande i Värmdö har under
2016 genomgått en stor förändring. Aktiviteterna beskrivs nedan.

Utvecklade former för medborgardialog med unga
I januari 2016 tillsattes en referensgrupp, bestående av tio unga i åldrarna 14-17 år, med uppdrag att
ta fram förslag på hur ungas inflytande kan öka. Referensgruppen tog fram en arbetsmodell och
förslag på utveckling av metoder. Referensgruppen arrangerade även en workshop med politiker i
syfte att tillsammans hitta metoder som möjliggör ungas delaktighet och inflytande. Representanter
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från moderaterna, liberalerna, centerpartiet, socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet
deltog i arbetet.

Ungdomsråd
VKung; Värmdös ungdomsråd, startades våren 2016. Ungdomsrådet initierades av referensgruppen
och är en metod för att öka ungas delaktighet. VKungs främsta uppdrag är att fungera som länk och
språkrör mellan unga värmdöbor och kommunen. VKung har under 2016 styrts av en
interimsstyrelse, ordinarie styrelse kommer tillsättas i mars 2017.

Ung i Värmdö - kommunutvecklarna
Sommaren 2016 genomfördes konceptet kommunutvecklarna, vilket är både ett sommarjobb och en
metod för ungas delaktighet och inflytande i kommunen, för första gången. Under tre veckor i juni
fick elva unga kommunutvecklare möjlighet att bidra med sina kunskaper och sin kompetens på
området ”mötesplatser för unga”. Uppdraget är en del av utvecklingen av framtidens mötesplatser för
unga.

Kom till kommunen
Alla skolor, årskurs 7-9, bjuds in till studiebesöket Kom till kommunen. Under året deltog sammalagt
cirka 300 elever i aktiviteten. Kom till Kommen inleds med en introduktion om den representativa
demokratin och kommunens organisation och ansvar. Eleverna får delta i ett rollspel där uppgiften är
att fördela en investeringsbudget inför kommande år. Utifrån fiktiva partier ska eleverna
argumentera, debattera samt skapa allianser och samarbeten.

Elevrådsutbildning och elevrådskonferenser
Värmdö kommun erbjuder alla högstadieskolor och gymnasier i kommunen årliga
elevrådsutbildningar genom SVEA, Sveriges elevråd. Utöver elevrådsutbildning arrangerades en
elevrådskonferens i början av vårterminen 2016, dit elevråd från högstadierna i Värmdö bjöds in för
att diskutera gemensamma frågor och erfarenheter. I intervjuer och samtal med unga menar många att
elevråden har lite eller ingen makt att påverka. Både lärare och elever upplever att det är svårt att få
till ett bra system för elevråd eller annat forum för elevdemokrati.
Ungdomsting med tema trygghet
Varje år genomförs ett ungdomsting, som är ett tillfälle för unga, tjänstemän och politiker att
diskutera olika frågor. 2016 års tema var trygghet och genomfördes i samverkan med trygghetsrådet
och polisen. Inför ungdomstinget skickades en enkät ut till alla högstadieelever i kommunen, från
vilka diskussionsfrågor togs fram och fokusgrupper från varje högstadieskola utsågs. Utifrån det
samlade materialet togs fyra områden fram:





Civilkurage
Offentliga miljöer skolan
Offentliga miljöer fritiden
Polisens trygghetsarbete

Sammanlagt svarade cirka 350 elever svarade på enkäten och cirka 70 elever medverkade i
fokusgruppssamtalen. 45 ungdomar, sju politiker och tio tjänstemän deltog vid ungdomstinget.
Kontakt med kommunen

NKI-mätning
Under våren genomfördes en nöjd-kund-index-mätning (NKI) för att undersöka hur nöjda de
personer är som har varit i kontakt med kommunen via telefon och kontaktcenter. 94 procent av de
som varit i kontakt med kontaktcenter uppger att bemötandet har varit bra eller mycket bra. Något
färre, 89 procent, uppger detsamma avseende engagemang. Däremot visar det totala NKI-värdet,
index 69, på en försämring jämfört med samma period föregående år, vilket uppgick till 79. Normalt
brukar NKI vara något lägre i maj-undersökningen då kommunen har avsevärt många fler
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inkommande samtal än under november.

Det försämrade resultatet kan delvis förklaras med att mätningens metod har förändrats och numer
utgör mer av en totalmätning där fler samtal har blivit bedömda, det vill säga även samtal där kunden
har kopplats vidare utan att handläggare funnits tillgänglig. Därmed har flersvarat att ärendet inte
blivit löst jämfört med tidigare undersökningar. En annan anledning till försämringen är att
väntetiderna har varit längre jämfört med samma period förra året, vilket resulterat i att fler uppfattar
det som svårare att få kontakt med kommunen. Den nya metoden ger dock en bredare uppfattning om
upplevelsen av kommunen och inte bara kontaktcenters hantering av samtal.
Servicemätning
Kommunens tillgänglighet och service via telefon och e-post mäts årligen genom en servicemätning
inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet (KKIK). Resultatet baseras på 108 samtal till
kommunens huvudnummer och 108 mail skickade till kommunbrevlådan.
Värmdö kommuns resultat gällande både e-post och telefoni visar på en förbättring från föregående
år. Bedömningen av bemötandet är fortsatt mycket gott och tillhör de bästa kommunerna av de som
deltar. Värmdö har markant minskat andelen samtal som inte får svar på en enkel fråga direkt i
samtalet.

Synpunktshantering
Under 2016 lämnades 539 synpunkter in, att jämföra med 448 synpunkter under 2015. Trenden över
tid är att antalet synpunkter har stabiliserats till knappt 500 stycken per år. Cirka 86 procent av alla
synpunkter inkom via webbformuläret på kommunens hemsida.
Av de inkomna synpunkterna utgjorde kategorierna "klagomål" samt
"synpunkter/upplysningar/tyckande", en tredjedel vardera. Elva procent bestod av förslag och tolv
procent var frågor. Resterande synpunkter fördelades mellan beröm, felanmälan, värdighetsgaranti
samt övrigt.
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E-förslag

E-förslag är en möjlighet till inflytande och delaktighet för medborgarna och ett sätt för kommunens
förtroendevalda att få information om vilka frågor som medborgarna anser är viktiga. Förslag lämnas
in på kommunens hemsida och under den tid ett e-förslag är aktivt kan andra personer stödja
förslaget.
Om ett e-förslag får 500 röster ska det behandlas vid nästkommande
kommunfullmäktigesammanträde. Politiker har äve möjlighet att lyfta förslag som inte stöds av 500
personer.

Under 2016 inkom 18 ärenden varav 10 stycken godkändes och publicerades som e-förslag. Inget av
de publicerade förslagen har stötts av 500 personer. Detta kan jämföras med 17 inkomna ärenden,
varav 12 godkända, under 2015, där ett av förslagen nådde fler än 500 röster.
Nya webbplatser för skolorna

Under 2016 har majoriteten av Värmdö kommuns grundskolors skolwebbar överförts till kommunens
hemsida varmdo.se. Flytten till varmdo.se tydliggör huvudmannaskapet samt bidrar till att skapa
igenkänning och stärka bilden av Värmdö kommuns grundskolor och kommunens gemensamma
varumärke.
Medborgartidningen Vårt Värmdö

Kommunens tidning Vårt Värmdö syftar till att kommunicera aktuella händelser inom kommunens
verksamhet och Värmdö kommun som helhet på ett sätt som lockar till läsning bland kommunens
medborgare. Tidningen för proaktivt ut information som kan öka medborgares intresse för och aktiva
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deltagande i kommunens verksamhet. Vårt Värmdö är ett komplement till varmdo.se för information
och service gentemot medborgare och andra intressenter i kommunens verksamhet.
Digital agenda 2020

I Digital agenda 2020, som kommunfullmäktige antog i maj, är tre av fem målområden direkt
kopplade till medborgarnas livssituation och deras möjlighet till delaktighet och påverkan. Inom
området behovsdriven utveckling ska kommunen fånga upp kund- och medborgarbehov på ett
kontinuerligt och strukturerat vis och arbetet med att utveckla smarta e-tjänster ska fortsätta. Under
andra halvåret 2016 har följande nya e-tjänster tagits fram och driftsatts:
















Aktivitetsbidrag till idrottsföreningars barn- och ungdomsverksamhet
Arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet
Arrangemangsbidrag
Ateljéstöd
Barn- och ungdomsledarstipendium
Bidrag till öppen verksamhet samt idrotts- och skollovsverksamhet
Bidrag för föreningsdriven kulturskoleverksamhet för barn och unga
Grundbidrag till barn- och ungdomsföreningar
Grundbidrag till idrottsföreningars barn- och ungdomsverksamhet
Kulturstipendium
Projektbidrag för särskild samhällsnytta
Systematisk föreningsdialog
Startbidrag för ideella föreningar
Särskilt kulturbidrag
Ungdomskulturstipendium

Av de som besöker webben söker de flesta information inom området bygga, bo, och miljö. Av etjänsterna används tjänster som beställning av slamtömning och nybyggnadskarta i störst
utsträckning.

Bedömning av måluppfyllelse
Kommunen arbetar aktivt med att på olika sätt öka medborgarnas möjlighet till inflytande och dialog.
Under året har två medborgardialoger genomförts och kommunens tillgänglighet har ökat. Dock har
medborgarnas upplevelse av möjligheten till inflytande minskat och därför bedöms målet endast vara
delvis uppfyllt.
Indikator

Antal e-förslag

Nöjd-medborgar-index (NMI)

Nöjd inflytande-index (NII)

Utfall

10

index:48

index:33

Senaste kommentar

Under 2016 inkom 18 ärenden varav 10 stycken godkändes och
publicerades. Av de publicerade förslagen har ännu inget uppnått 500
röster. Detta kan jämföras med 17 inkomna ärenden varav 12
godkända under 2015 där ett förslag uppnådde 500 röster.
Medborgarnas bedömning av kommunens verksamheter mäts genom
det sammanfattande betygsindexet nöjd-medborgar-index (NMI),
inom ramen för SCB:s medborgarundersökning. Indexet utgörs av
resultatet av 35 frågor inom områden som bland annat bemötande
och tillgänglighet, grundskola, äldreomsorg, gator och vägar samt
vatten och avlopp.

NMI för Värmdö kommun i vårens undersökning uppgick till 48, vilket
är något lägre än föregående år om än inte en statistisk säkerställd
förändring. Resultatet är lägre än genomsnittet för deltagande
kommuner, vilket uppgick till index 55. Resultatet uppdelat på kön
visar att kvinnor är något mer nöjda än män med kommunens
verksamheter.

Medborgarnas bedömning av inflytandet i kommunen mäts genom det
sammanfattande betygsindexet nöjd-inflytande-index (NII), inom
ramen för SCB:s medborgarundersökning. Indexet sammanställs av
tre frågor om helhetsbedömningen men påverkas av faktorerna
kontakt, information, påverkan och förtroende. Totalt omfattar

Verksamhetsberättelse 2016

16

Indikator

Utfall

Senaste kommentar

området 16 frågeställningar.

Andel som får ett gott bemötande i
kontakt med kommunen via telefon

83%

Andel som får svar på e-post inom 2
dagar

86%

Andel som får svar på enkel fråga
via telefon inom 60 sekunder

44%

NII för Värmdö kommun uppgick i vårens undersökning till 33, vilket
är i nivå med föregående års resultat. I jämförelse med genomsnittet
för deltagande kommuner, som uppgick till index 40, har Värmdö ett
lägre resultat. Resultatet uppdelat på kön visar att kvinnor bedömer
möjligheten till inflytande som något bättre (NII 35) än män (NII 31).

Bedömningen av bemötandet genomförs i servicemätningen inom
ramen för Kommunens kvalitet i korthet (KKIK). Mätmetoden har
förändrats från tidigare år, vilket gör att det inte är möjligt att jämföra
utfallet mot tidigare år. Värmdös resultat är bland de bästa
kommunerna när det gäller bemötande i telefon.
Mätningen av kommunens tillgänglighet via e-post utförs av ett
externt företag inom ramen för KKIK. Utfallet baseras på 108 mail
som skickats till kommunbrevlådan under oktober/november 2016.

Värmdös resultat är en förbättring från föregående år och är i nivå
med genomsnittet för deltagande kommuner. Under året har en
översyn av rutiner genomförts och förändringar föreslagits för att öka
tillgängligheten.
Mätningen av tillgängligheten inom telefoni utförs av ett externt
företag inom ramen för KKIK. Under oktober/november 2016 har
företaget ringt 108 samtal till kommunen. Tillgängligheten bedöms
som andelen samtal som besvaras inom en minut och där frågan blir
besvarad.

Värmdös resultat är bättre än föregående år men lägre än
genomsnittet bland deltagande kommuner. Den största utmaningen
för Värmdö är svarstiderna i kontaktcenter vilket leder till en låg andel
samtal som besvaras inom 60 sekunder. Däremot har kommunen
förbättrat sitt resultat avseende andelen samtal som inte får svar
direkt (inkl. vidarekoppling). Endast sex procent får inte svar på sin
fråga utan hänvisas till telefontid eller person som inte är på plats.
Genomsnittet för deltagande kommuner är 36 procent som inte får
svar direkt på en fråga.

1.5.3

Omsorg och trygghet

Lagen om extraordinära händelser och lagen om skydd mot olyckor är grunden för kommunens
övergripande interna säkerhetsarbete.

För att ytterligare utveckla kommunens säkerhetsarbete har ett arbete inletts som syftar till insatser
för att öka beredskapen och minska sårbarheten vid allvarliga händelser. Under hösten har arbetet
inriktats mot att stärka det systematiska brandskyddsarbetet samt stärka verksamheterna i deras riskoch sårbarhetsanalyser. Detta arbete är långsiktigt och kommer att kompletteras med bland annat
åtgärder för förbättrad informationssäkerhet. Kommunledningen har genomfört en fördjupad övning
kring sin krisberedskap och planering inför en mer omfattande övningsverksamhet har skett.

Under 2016 prövades kommunens beredskap bland annat i samband med en vattenincident i augusti
och ett kraftigt snöoväder i november. Den 26 augusti konstaterades att det förekom koliforma
bakterier i det kommunala dricksvattnet vilket ledde till rekommendation om att koka dricksvattnet i
Nacka och Värmdö kommun, förutom Ingarö och Sandhamn. Värmdö genomförde vattenprover med
kort intervall och arbetade i samverkan med Nacka kommun och i kontakt med media. Efter fem
dagar upphävdes kokningsrekommendationen. Den 9 november drabbades regionen av ett kraftigt
snöoväder som orsakade stora störningar i trafik och verksamheter. Efter händelsen framförde
Värmdö kommun synpunkter om förbättrade informationsinsatser på regional nivå avseende
upprätthållande av framkomlighet.
Indikator

Upplevd trygghet bland
medborgarna

Utfall

index:62

Senaste kommentar

Inom ramen för SCB:s medborgarundersökning undersöks
medborgarnas upplevda trygghet. Indexet är en sammanvägning av
svaren på tre frågor rörande trygghetsaspekter utomhus på kvällar
och nätter, mot hot, rån och misshandel samt avseende inbrott i
hemmet. Samtliga tre underliggande faktorer uppvisar en marginell
försämring jämfört med föregående år, dock inte statistiskt
säkerställd.
Värmdö kommuns resultat, index 62, ligger över genomsnittet för
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Indikator

Utfall

Senaste kommentar

riket, som uppgår till 58. Resultatet uppdelat på kön visar att kvinnors
upplevda trygghet (index 59) är lägre än mäns (64). Dock har
skillnaden minskat sedan föregående år. Skillnaden mellan könen är
störst avseende trygghetsaspekter utomhus på kvällar och nätter.

Kommunens trygghet och säkerhet

Kommunens trygghet och säkerhet mäts inom ramen för SKL:s Öppna
Jämförelser (ÖJ). Nyckeltalet utgörs av ett sammanvägt index för fyra
faktorer: personskador, utvecklade bränder i byggnader, anmälda
våldsbrott och anmälda stöld- och tillgreppsbrott. Målet är ett lågt
index-värde.

Andel elever i åk 9 som känner sig
trygga om de går ut sent en kväll i
bostadsområdet.

81%

För år 2016 har ingen ny ÖJ kommit utan värdet från föregående år,
index: 53, är fortsatt det senaste mätresultatet. Resultatet placerar
Värmdö bland den fjärdedel av landets kommuner med bäst resultat.

Andel elever i åk 9 som känner sig trygga om de går ut sent en kväll i
bostadsområdet mäts genom Stockholmsenkäten som genomförs
vartannat år. Indikatorn visar andelen elever med Värmdö som
hemkommun som på frågan ”Om du går ut ensam sent en kväll i
området där du bor, känner du dig då...” svarade ”Mycket trygg” eller
”Ganska trygg”.
Resultatet för 2016 visar på en minskning jämfört med 2014.

2016 uppgav 81 procent av eleverna i åk 9 att de kände sig
ganska/mycket trygga, att jämföra med 88 procent år 2014.
Genomsnittet bland samtliga deltagande kommuner i länet uppgick till
75 procent. Därmed upplevs en högre trygghet i bostadsområden i
Värmdö än genomsnittet i länet, men trenden sedan 2014 visar på en
ökad otrygghet.

Andel elever i åk 2 gymnasiet som
känner sig trygga om de går ut sent
en kväll i bostadsområdet

83%

Värmdö kommuns resultat uppdelat på kön visar på att det är en klart
högre andel pojkar i åk 9 som känner sig trygga (90 procent) än
flickor (70 procent). Denna skillnad mellan hur pojkar och flickor
upplever trygghet i sitt bostadsområde ser likadan ut för genomsnittet
i övriga deltagande kommuner.
Andel elever i åk 2 gymnasiet som känner sig trygga om de går ut
sent en kväll i bostadsområdet mäts genom Stockholmsenkäten som
genomförs vartannat år. Indikatorn visar andelen elever med Värmdö
som hemkommun som på frågan ”Om du går ut ensam sent en kväll i
området där du bor, känner du dig då...” svarade ”Mycket trygg” eller
”Ganska trygg”.
Resultatet för 2016 visar på en liten minskning jämfört med 2014.

2016 uppgav 83 procent av eleverna i åk 2 gymnasiet att de känder
sig ganska/mycket trygga, att jämföra med 87 procent år 2014.
Genomsnittet bland samtliga deltagande kommuner i länet uppgick till
82 procent vilket alltså är i nivå med Värmdö. Trenden sedan 2014
visar på en något ökad otrygghet.
Värmdö kommuns resultat uppdelat på kön visar på att det är en
högre andel pojkar i åk 2 gymnasiet som känner sig trygga (88
procent) än flickor (79 procent). Denna skillnad mellan hur pojkar och
flickor upplever trygghet i sitt bostadsområde ser likadan ut för
genomsnittet i övriga deltagande kommuner.

1.5.4

Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Värmdö kommun har en hög andel förvärvsarbetande i befolkningen. Många kommuninvånare är
även företagare; andelen nystartade företag per 1 000 invånare uppgår i Värmdö till 8. Detta placerar
Värmdö på plats 16 bland landets kommuner. Detta är dock något lägre än 2015.

Kommunfullmäktige antog under det första halvåret 2016 en ny övergripande näringslivspolicy, som
har som målsättning att kommunen ska ha ett fortsatt gott företagsklimat och utgöra ett attraktivt
etableringsalternativ.
Indikator

Nöjd-region-index (NRI)

Utfall

index:60

Senaste kommentar

Medborgarnas bedömning av kommunen som en plats att bo och leva
på mäts genom det sammanfattande betygsindexet nöjd-region-index
(NRI), inom ramen för SCB:s medborgarundersökning. Indexet utgörs
av resultatet av 25 frågor inom områden som bland annat
arbetsmöjligheter, bostäder, trygghet, fritidsmöjligheter och
rekommendation.

NRI för Värmdö kommun i vårens undersökning uppgick till 60, vilket
är en försämring från föregående år, dock inte statistiskt säkerställd.
Resultatet är detsamma som genomsnittet för deltagande kommuner.
Resultatet uppdelat på kön visar att kvinnor är mer nöjda än män med
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Indikator
Företagsklimat (NKI)

Utfall
index:61

Senaste kommentar

Värmdö kommun som en plats att bo och leva på.

Kommunens företagsklimat mäts genom det sammanfattande
betygsindexet nöjd-kund-index (NKI), inom ramen för SKL:s Öppna
jämförelser i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA).
Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas
myndighetsutövning och service gentemot företagare inom fem
myndighetsområden; brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljöoch hälsoskydd samt serveringstillstånd. Företagare som har varit i
kontakt med kommunen besvarar frågor inom sex serviceområden.

Mätningen avser 2015 års myndighetsärenden, vilket utgör ett
mellanår med endast 56 deltagande kommuner. Värmdös samlade
NKI blev 60, vilket innebar plats 51 av medverkande kommuner.
Resultatet är en försämring från föregående års resultat som var NKI
70.

1.5.5

Ledarskap och medarbetarskap

Inriktningsmålet pekar på att politiker, chefer, ledare och medarbetare ska ges bästa möjliga
förutsättningar för att skapa en gemensam kultur som inger mod, öppenhet och engagemang. Detta
möjliggör för ständiga förbättringar. Genom kommunens personal förverkligas kommunens mål och
utvecklas verksamheterna. Vidare tydliggör målet att medborgarna ska få bästa möjliga service och
goda insatser i livets alla skeden.
Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och utmärkas av goda ledare. Frisknärvaron ska öka.

Ett gott ledarskap är en förutsättning för att få engagerade medarbetare som anser att kommunen är
en attraktiv arbetsgivare. För att uppnå detta har kommunen under 2016 genomfört en rad aktiviteter,
vilka några beskrivs nedan. Under året har kommunfullmäktige även antagit nya personalpolitiska
styrdokumenten såsom personalpolicy, alkohol- och drogpolicy samt arbetsmiljö- och hälsopolicy.
Goda ledare

Inom ramen för den så kallade Ledarakademin har kommunen under 2016 genomfört utbildningar
inom lönebildning, rekrytering, samverkan, arbetsrätt samt arbetsmiljö. Vidare har utbildningar
genomförts inom Klart ledarskap, som riktar sig till erfarna ledare, samt nychefsprorammet för nya
chefer.

I utvärderingen av Klart ledarskap ger deltagarna 4,7 poäng, av möjliga 5, som helhetsbedömning. På
frågan om de skulle rekommendera andra att gå utbildningen svarar samtliga ja. För övriga
genomförda ledarutbildningarna visar utvärderingarna att kommunens chefer är mycket nöjda med
utbildningarna. Utbildningarna inom ledarakademin visar vid en sammanställning av samtliga
utvärderingar på 4-5 poäng i snitt gällande deltagarnas helhetsupplevelse.
Någon medarbetarenkät har inte genomförts 2016. Den enkät som genomfördes 2015 visar att
medarbetarnas upplevelse av ledarskapet utvecklats positivt. År 2015 var ledarskapsindex 72 (av 100
möjliga) en ökning med två enheter jämfört med 70 (av 100) i 2013 års resultat.
Attraktiv arbetsgivare

För att nå den personalpolitiska visionen om att Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
har flera olika åtgärder genomförts avseende kommunens anställningserbjudande, det vill säga att
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare, samt inom kommunikationen av kommunen
som arbetsgivare.

En genomlysning har genomförts av kommunens befintliga förmåner samt en kartläggning av en rad
förmåner som kommunen för närvarande inte har. Beslut har fattats om införandet av tre nya
förmåner. Implementeringen av de nya förmånerna har inletts och kommunen har även tydliggjort
kommunikationen kring gällande förmåner, dvs hela anställningserbjudandet.
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Till grund för satsningen ligger kommunens ökade rekryteringsbehov utifrån Värmdös tillväxt samt
den utmaning kommunen delar med hela kommunsverige gällande rekrytering till bristyrkena.
Personalomsättning kan ge en viss indikation på hur attraktiv kommunen är som arbetsgivare men
påverkas också av faktorer som kommunen inte kan påverka, som till exempel marknadskrafter.
Personalomsättningen har under 2016 minskat till tio procent i förhållande till 2015 då den var 13
procent.
Ökad frisknärvaro

Utifrån kartläggningar av sjukfrånvarons omfattning samt analyser med kopplingar till
organisationsstruktur, genomförd medarbetarundersökning (år 2015), budgetunderskott samt uttag av
friskvårdsbidrag togs en plan fram inför 2016 med aktiviteter och insatser i syfte att öka
frisknärvaron.
Verksamheter med relativt låg frisknärvaro har prioriterats och insatserna som genomförts har bestått
av följande:

1. För att minska sjukfrånvaron kopplad till organisatorisk och social arbetsmiljö har en satsning
på arbetsgruppens och ledarens gemensamma ansvar för arbetsmiljön genom Kraftkartan
genomförts.
2. För att minska sjukfrånvaro som beror på livsstil har fokus satts på individens eget ansvar för
sin hälsa genom att Kommunutmaningen genomförts vid berörd verksamhet.
3. För att minska sjukfrånvaron genom att sätta focus på individens eget ansvar för sin hälsa har
föreläsningar från Feelgood med innehåll som Balans i livet och motion genomförts vid
berörd verksamhet.
4. I syfte att öka chefers förutsättningar att förebygga samt åtgärda nuvarande höga sjukfrånvaro
har riktade insatser inletts med stöd och handledning, av rehabiliteringskonsult från Feelgood,
till chefer vid berörda verksamheter.

Kommunens systematiska arbetsmiljöuppföljning har utvecklats och genomförs nu i kommunens
verksamhetssystem Stratsys. Utbildningar har under hösten genomförts för chefer, fackförbund och
skyddsombud.

Utifrån arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö har också rutiner,
checklistor och stödmaterial arbetats fram. Tre utbildningstillfällen för den nya föreskriften har
genomförts för chefer och skyddsombud under våren.
Bedömning av måluppfyllelsen

Effektmålet om att Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare mäts genom utfall av
indikatorer och en kvalitativ bedömning av de aktiviteter som genomförts. Frisknärvaron har minskat
något i jämförelse med föregående år och skillnaden mellan könen har ökat. Målet om att öka
frisknärvaron har således inte uppfyllts.
Däremot har ett flertal aktiviteter genomförts för att bidra till målet om att kommunen är en attraktiv
arbetsgivare som utmärks av goda ledare. Medarbetarundersökningen (2015) visar på en ökad
nöjdhet hos medarbetarna med såväl den egna arbetssituationen som ledarskapet. Effektmålet
bedöms därför som delvis uppfyllt.
Indikator

Utfall

Frisknärvaro bland kommunens
anställda
Skillnaden mellan kvinnors och mäns
frisknärvaro

91,3%

5,4%

Senaste kommentar

Frisknärvaron var per den 31 december 2016 i Värmdö kommun 91,3
procent. I jämförelse med 2015 har frisknärvaron minskat med 0,2
procent. Under våren 2016 har handlingsplaner och aktiviteter
utformats för att arbeta för ökad frisknärvaro.

Per den 31 december 2016 var sjukfrånvaron för kvinnor 10 procent
och sjukfrånvaron för män 4,6 procent. Skillnaden mellan kvinnors
och mäns frisknärvaro är 5,4 procentenheter, vilket är en ökning med
0,8 procentenheter jämfört med utfallet 2015. Kvinnors frisknärvaro
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Indikator

Utfall

Andel anställda som nyttjar
kommunens friskvårdsbidrag

Senaste kommentar

47,7%

Andel medarbetare som är nöjda
med sin arbetssituation

har minskat med 0,5 procentenheter medan mäns frisknärvaro har
ökat med 0,3 procentenheter jämfört med föregående period.

Andelen månadsavlönade som nyttjat friskvårdsbidraget ökade under
2016 med 0,7 procentenheter.

Ingen medarbetarenkät har genomförts 2016 och resultatet är från
medarbetarundersökningen 2015 (undersökningen genomförs
vartannat år) och uppvisar en positiv trend från mätningen 2013.
Värmdös resultat är relativt högt med 81 procent nöjda medarbetare.

Ledarskapsindex

Ingen medarbetarenkät har genomförts 2016. Indexet utgörs av
frågor om medarbetarnas uppfattning om ledarskapet i kommunen,
vilka ställs inom ramen för medarbetarundersökningen från 2015.
Värmdös resultat 2015, index: 72, uppvisar en positiv förändring
sedan mätningen 2013.

LEAN-processen är påbörjad i ytterligare en enhet.

I mars 2016 erhöll Värmdö kommun, genom bygg- och miljöavdelningen, utmärkelsen Årets LEANbyggare 2016. Motiveringen var: Vinnaren utgör en mycket viktig del i den integrerade värdekedjan
för effektivt byggande. Där kan många hämta både inspiration och idéer till att bli mer
kundorienterade, till nytta för hela samhällsbyggnadssektorn.
Bedömning av måluppfyllelsen

Effektmålet om att påbörja LEAN-processen i ytterligare en enhet bedöms som delvis uppfylld, då
processen har påbörjats inom mark- och exploateringsgruppen under 2016.
Indikator

LEAN-processen är påbörjad inom
SOT-sektorn

1.5.6

Utfall

Senaste kommentar

Påbörjad

LEAN-processen är påbörjad i mark- och exploateringsgruppen. Under
2016 har en processkartläggning av hela detaljplaneprocessen
genomförts där förbättringsförslag identifierats. Kartläggningen har
resulterat i en handlingsplan med mer än 130 förbättringsförslag och
regelbundna "tavelmöten" har införts.

Resurshushållning

Låneskulden ska minskas eller prolongeras i nivå med investeringar som gagnar kommuninnevånarna. Den
kommunala skattesatsnivån ska minska under mandatperioden.

Kommunens låneskuld har sjunkit marginellt från 1 583 mnkr år 2015 till 1 579 mnkr år 2016. Det
kan noteras under 2016 har en betydande del av skulden, 694 mnkr, fördelats om från traditionella
kreditinstitut till utlåning från kommunens eget bolag, Kommunhuset i Värmdö AB (grunden för
utlåningen är bolagets stora kassa efter försäljningen av aktier i VärmdöBostäder AB). Därmed
minskade lån från kreditinstitut under året till 885 mnkr.
Bedömning av måluppfyllelsen

I linje med effektmålet om sänkt skatt under mandatperioden sänktes den kommunala skattesatsen
2016 med 5 öre, vidare beslutades under året om ytterligare skattesänkning 2017 med 70 öre. Målet
bedöms således vara uppfyllt.
Indikator

Kommunens soliditet
Kommunala skattesatsen

Utfall

29,8%

19,88%

Senaste kommentar

Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som har finansierats
med egna medel. Soliditeten har stigit från 27,4 procent år 2015 till
29,8 procent år 2016.

År 2016 sänktes den kommunala skattesatsen realt med 5 öre per
100 kr, därmed var skattesatsen lägre 2016 än 2014. Det kan också
noteras att kommunen i budget för 2017 har sänkt skatten med
ytterligare 70 öre.
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Nya detaljplaner tar, vid mandatperiodens slut, i genomsnitt 1 år från start till antagande.

Detaljplanearbetet omfattar ett 50-tal aktuella detaljplaner, i olika skeden av detaljplaneprocessen
enligt figur nedan.

År 2016 angots tio detaljplaner och tio detaljplaner har vunnit laga kraft. Kommunen har för
närvarande en god planberedskap med cirka 1 700 bostäder i laga kraftvunna detaljplaner som är
under produktion eller kommer att påbörjas under de närmaste åren. Merparten av dessa bostäder
kommer att uppföras i Porslinskvarteren. Genomförandet av detaljplanerna i Vargbacken, Älvsby
industriområde, Östra Mörtnäs, Porslinskvarteren och Strandvik pågår.

Under året har tolv start-PM antagits, varav elva detaljplaner och ett naturreservat. Flertalet berör
förändringsområden medan andra omfattar tätortsnära bebyggelse. Inom Gustavsbergsprojektet har
parallella arkitektuppdrag genomförts under året, där även en medborgardialog har ägt rum. Detta
resulterade i att en handlingsplan med tidplan och prioritering mellan detaljplaneprojekten
fastställdes.
Antagna planer

Laga kraftvunna planer

Ansökningar av detaljplaner

2016
10
10
11

2015
6
3

17

2014
9
7

12

Kommunstyrelsens effektmål är, fram till mandatperiodens utgång, att förkorta ledtiderna för
detaljplanearbetet till ett år i genomsnitt från start-PM till antagande i kommunfullmäktige. Enligt
den processkartläggning som genomfördes i LEAN-arbetet har en genomsnittstid om 18 månader
identifierats som möjligt för detaljplan med normal komplexitet. Detaljplaner för kommunens
prioriterade förändringsområden (PFO) är inte inkluderade i processkartläggningen och bedöms ta
längre tid till antagande. Tiden till antagande påverkas förutom av omfattning och komplexitet av
tillgång på resurser och det nuvarande marknadsläget där exploatörerna är angelägna om att hålla hög
takt i arbetet.
Bedömning av måluppfyllelsen

För att faststlå hur effektmålet ska kunna uppnås genomfördes under 2016 en analys av beslutskedjan
inom detaljplaneprocessen för att identifiera möjliga effektiviseringar och därigenom kunna
påskynda processen, enligt LEAN:s arbetsmetod. Kartläggningen har resulterat i en förenklad
arbetsprocess som syftar till att förkorta den sammanlagda handläggningstiden för en detaljplan.
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Målet bedöms dock inte vara uppfyllt utifrån att genomsnittstiden var 43 månader under 2016. För de
detaljplaner som har påbörjats efter 2015, vid effektmålets införande, är genomsnittstiden till
antagande 15 månader. Dessa planer är av relativt ringa omfattning och av begränsad komplexitet.
Indikator

Genomsnittstiden för detaljplaner
från start till antagande.

Utfall

43

Senaste kommentar

Processkartläggninen enligt LEAN visar att Värmdö kommun för
närvarande kan klara 18 månader med förbättrat verksamhetssystem
och viss förändring av delegation. År 2016 var genomsnittstiden för
samtliga detaljplaner 43 månader. Den höga genomsnittstiden beror
på att tre detaljplaner har varit vilande under flera år och har en
genomsnittstid på 86 månader. Orsaken till att flera detaljplaner har
varit vilande är till exempel att ny information har tillkommit under
processens gång, vilket har försenat arbetet eller medfört att det inte
finns några möjligheter att planlägga området för tillfället.
Detaljplaner som har påbörjats efter 2016 har en förväntad
genomsnittstid till antagande om 15 månader, dock är dessa relativt
små detaljplaner. Det finns dock risk för att tiden kan utökas då ett
antal stora detaljplaneprojekt med hög komplexitet ingår.

1.6 Uppdragsuppföljning
1.6.1

Statu
s

En hållbar kommun
Uppdrag

Status

Senaste kommentar

Uppföljning av övergång till Storstockholms
bostadsförmedling (2017 och 2018)

Ej påbörjad

Programhandling för trygghetsboende vid
Djuröhemmet

Avslutad enligt plan

Kommunstyrelsen godkände den 1 december
2016 rapporten om utvärdering av övergång
av kommunens bostadsförmedling till
Stockholms Bostadsförmedling. Vid
sammanträdet gav kommunstyrelsen i
uppdrag att upprepa utvärderingen även
2017 och 2018.

Policy för kommunal medfinansiering av
gästbryggor

Avslutad enligt plan

Revidering av bilpolicy

Avvikelse

Medborgardialog om vägpassage nordväst
om Gustavsberg

Pågående

Förbifart Hemmesta

Avslutad enligt plan

E-förslag om tidigareläggande av bildandet
av Ekedalsskogens naturreservat

Avslutad enligt plan

Flexibel parkeringsnorm

Pågående
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Kommunstyrelsen beslutade den 21
september att trygghetsboende/lägenheter
vid Djuröhemmet genomförs i enlighet med
framtagna programhandlingar med
kommunstyrelsen som byggherre.
Trygghetsboendet omfattar 32 lägenheter
samt gemensamma lokaler för aktiviteter
och samvaro.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj
2016 att avsluta uppdraget med anledning
av framtagande av en ny policy för
föreningsbidrag och kommunal
medfinansiering. Policyn antogs av
kommunfullmäktige den 26 oktober 2016.

Kommunfullmäktige återremitterade förslag
till ny rese- och transportpolicy vid sitt
sammanträde den 14 december 2016.
Ärendet är föremål för ny politisk behandling
under 2017.
Den 4 juni genomfördes en medborgardialog
om utvecklingen av centrala Gustavsberg
samt trafikplaner för Gustavsberg. De
synpunkter som lämnades vid dialogen
återrapporterades till kommunstyrelsen den
1 december 2016, men återremitterades.
Ärendet ska behandlas på nytt av
kommunstyrelsen under 2017.

En åtgärdsvalsstudie för förbifart Hemmesta,
omfattandes tre alternativa lösningar,
behandlades av kommunstyrelsen vid
sammanträdet den 9 juni 2016.
E-förslaget behandlades av
kommunfullmäktige i oktober 2016. Eförslaget avslogs.

I detaljplanearbetet med Porslinskvarteren
prövas olika parkeringsnormer relaterat till
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Statu
s

1.6.2
Statu
s

1.6.3
Statu
s

Uppdrag

Status

Senaste kommentar

Detaljplanering av Sveviatomten

Pågående

Justering av kommungränsen mellan
Värmdö och Nacka - Kil 1:1 och Västra
Ekedal 1:23 m.fl.

Pågående

Kommunstyrelsens planutskott beslutade
den 15 juni 2016 att godkänna start-PM för
Sveviatomten, Ösby 1:38. Området föreslås
exploateras med 300-400 lägenheter
bestående av småhusbebyggelse och
flerbostadshus.

Förslag från S-gruppen om att Värmdö ska
ingå i SKL: ramavtal för prispressade
bostäder

Avslutad enligt plan

Stombusstrafik: avsiktsförklaring och
ansökan om statsbidrag

Avslutad enligt plan

Utvärdering av Race for the Baltic

Ej påbörjad

Avsiktsförklaring om verksamhetsområde Kil

Pågående

Bostäder för nyanlända

Pågående

Mål för riktlinjer för bostadsförsörjning

Pågående

Förlängning av avtal med Stockholms
Bostadsförmedling

Pågående

bostadstyper, storlek och upplåtelseformer.
Utvärdering av flexibel parkeringsnorm
kommer preliminärt att genomföras under
första halvåret 2017.

Arbetet med justering av kommungränser
avvaktar pågående detaljplanearbete för
möjlighet att samordna lämpliga
gränsjusteringar.
Ett svar på skrivelsen behandlades av
kommunstyrelsen i september 2016.
Kommunstyrelsen beslutade att anse
skrivelsen vara besvarad.

En avsiktsförklaring om åtgärder för
förbättrad framkomlighet för
stombusstrafiken har tagits fram
tillsammans med övriga berörda parter.

Återrapportering kommer att genomföras i
enlighet med plan under 2017.

Arbetet med avsiktsförklaringom
verksamhetsområde Kil pågår i samverkan
med Nacka kommun och Trafikverket.

Under 2016 har tre bostadsprojekt planerats
och genomförande pågår. Ett projekt
färdigställdes under hösten och övriga kring
årskiftet 2016/2017. Enstaka bostäder har
även hyrts in från Värmdö Bostäder och
privata hyresvärdar.
Återrapportering kommer genomföras i
enlighet med plan under våren 2017.

Uppdraget kommer att genomföras under
2017.

Inflytande och dialog
Uppdrag

Status

Senaste kommentar

Utveckla medborgardialog med unga

Avslutad enligt plan

Kommunstyrelsen har inom ramen för sitt
ungdomsansvar fastställt nya former för
medborgardialogen med unga genom att
anta nya riktlinjer för ungdomsdialog samt
en handlingsplan för 2017/2018. Arbetet
bedrivs inom ramen för Ung i Värmdö.

Uppdrag

Status

Senaste kommentar

Utvärdering av Trygghetsrådet i Värmdö

Ej påbörjad

Genomlysning av vård- och
omsorgsnämndens verksamheter

Avslutad enligt plan

En utvärdering kommer att presenteras för
kommunstyrelsen under våren 2017.
Redovisningen har skjutits upp för att
möjliggöra uppföljning från fler av rådets
sammanträden.

Utvärdering av alkohol- och drogpolicy

Avvikelse

Omsorg och trygghet
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Vård- och omsorgsnämnden redovisade vad
vidtagna åtgärder gett för resultat till
kommunstyrelsen den 21 september 2016.
En återrapportering av åtgärderna ska även
ske inom ramen för vård- och
omsorgsnämndens årsbokslut 2016.
En utvärdering av alkohol- och drogpolicyn
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Statu
s

Uppdrag

Status

Senaste kommentar

SMS-funktion för informationsspridning

Avslutad enligt plan

Ökad insyn vid delegation av byggprojekt

Pågående

Ett system för att möjliggöra SMS och
talmeddelande till utvalda abonnenter inom
kommunen är upphandlat. Systemet
möjliggör utskick också till ett geografiskt
avgränsat område.

Ökad insyn vid delegation av byggprojekt

Pågående

Redovisning av öppet kontorslandskap på
socialförvaltningen

1.6.4
Statu
s

Statu
s

Uppdrag

Status

Senaste kommentar

Kommunalt beredskapsansvar inom omsorg,
förskola och skola

Avslutad enligt plan

Uppförande av upplevelsecenter

Pågående

Vid kommunstyrelsens sammanträde i maj
2016 presenterades en rapport om det
kommunala beredskapsansvaret inom
omsorg, förskola och skola. Rapporten
redovisade nuläget inom kommunala
verksamheter liksom framtida planer och
behovsbedömningar.

Framtida användning av Torkhuset, Runda
huset och Gula byggningen

Pågående

Statu
s

Pågående

Produktionen är tillfälligt stoppad för nya
beräkningar och omprojektering av taket
över fabriken. Taket är i vissa delar i mycket
dåligt skick vilket inte tidigare gått att
bedöma. Hur mycket projektet försenas är i
dagsläget oklart.
Uppdraget kommer att redovisas för
kommunstyrelsen under 2017.

Den 10 december hade medborgare i
Värmdö kommun möjlighet att delta i en
medborgardialog kring framtiden för
Farstavikens skola/Ekedal. Vid mötet
diskuterades tre alternativa lösningar för
skolans framtid; renovering, utbyggnad eller
nybyggnation. Ärendet är föremål för beslut i
kommunstyrelsen under 2017.

Ledarskap och medarbetarskap
Uppdrag

Status

Senaste kommentar

Förslag från MP om handlingsplan för
arbetsmiljöproblem på Komvux mm

Avslutad enligt plan

Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens
sammanträde i maj 2016.

Process för rekrytering av ny
kommundirektör

1.6.6

Pågående

Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Alternativa lösningar för upprustning av
Farstavikens skola/Ekedal

1.6.5

planeras till kommunstyrelsen i mars 2017.

Avslutad enligt plan

Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober
att anställa Camilla Broo som ny
kommundirektör, med tillträde den 1
februari 2017.

Resurshushållning
Uppdrag

Status

Senaste kommentar

Inköpsorganisation - införande av ehandelssystem samt organisation för
efterlevnad av policy för inköp och
upphandling

Pågående

Revidering av styrdokument för
representation

Avslutad enligt plan

Ett e-handelssystem har införskaffats under
2015 och en inköpsadministratör har
anställts. Under 2016 har utvecklingsarbetet
fortsatt med mobila applikationer, som nu
funktionstestats. Systemet beräknas vara
funktionellt för verkliga beställningar i
februari 2017.
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representation m.m. samt mutor och jäv den
25 januari 2017. Riktlinjerna anger den
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Statu
s

Uppdrag

Status

Senaste kommentar

Utvärdering av arbetsmetoden strategisk
partnering

Pågående

Översyn av avgiften för upprättande av
anmälan till polis eller åklagare enligt
miljöbalken

Avslutad enligt plan

Inom ramen för strategisk partnering pågår
för närvarande åtta projekt som innefattar
exempelvis nyproduktion av gästhamn på
Kattholmen, trygghetsboende på Djurö och
ombyggnad av särskilt boende på
Gustavsgården. Utvärdering av projekten
har genomförts och presenteras i anslutning
till bokslutet för fastighetsenheten.

Avsiktsförklaring om försäljning av G-studion
och Dekorhuset till Ateljéföreningen

Avvikelse

Uppföljning av köp av vindkraftverk

Pågående

norm som gäller för representation, gåvor
och uppvakning, mutor och andra
oegentligheter samt jäv inom Värmdö
kommun.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj
2016 att avgift för åtalsanmälan inom bygg-,
miljö- och hälsoskyddsnämnden upphävs
från den 1 juni 2016.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet vid
sitt sammanträde i maj 2016.
Fastighetsägarna är informerade om att
kommunen är beredd att teckna en
avsiktsförklaring med utgångspunkt från
inkommet bud, däremot inte ingå ett
borgensåtagande.

1.7 Sammanställning av investeringar

Sammanfattning

Kommunstyrelsens totala investeringar, inkl. Gustavsbergsprojektet för året uppgår till 113,9 mnkr.
Årets budget uppgår till 489,1 mnkr varav 331,4 mnkr avser oförbrukade medel från 2015.
Kvarvarande investeringsmedel vid årets slut kommer främst från pågående investeringar som pågår
under flera år. Årets oförbrukade medel om 393 mnkr förväntas överföras till nästa år.
Bland årets större investeringar kan nämnas:




Inköp av mark bl a Gustavsbergs1:484 samt Gustavsberg 1:459.
Nybyggnad av gator, ledningar i Porslinskvarteren, etapp 2. Utbyggnad av ledningar och
arbetsgator pågår och beräknas färdigställas under första kvartalet 2017.
Ombyggnad av Gustavsbergs allé etapp 2.

1.8 Överföring av projektmedel etc till 2017
Projektnamn
Pågående projekt

Projekt
eller
aktivite
t

Utfall

Överskott
(+)
Underskott ()

Budget

Förslag till
överföring av
medel till
2017

Planerat
avslut

e-handel

11141

434

3 669

3 235

2017

3 235

Bredbandssatsning

11460

1 222

3 730

2 508

2017

2 508

11214

489

1 652

1 163

2 017

1 000

11 160
&11161

1 830

2 670

840

2 017

840

e-arkiv

Combine

Ekonomi-, stöd- &
uppföljningssystem
Övergripande
utredningsmedel

11168
10200

706
238

4 232
1 400
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3 526
1 162

2017
2017

3 526
1 162
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Projektnamn
Ungdomsinflytande

Projekt
eller
aktivite
t

HR-projekt

Utfall

11167
11380

Budget

5 480

18 085

12 605

12 442

Avslutade projekt

S:a avslutade projekt
Total

5 480

18 085

12 605

12 442

55

2017

Förslag till
överföring av
medel till
2017

530
202

116

Planerat
avslut

414
147

Summa pågående projekt

Överskott
(+)
Underskott ()

116

2 017

55

Kommentar/analys per projekt

Vid årets slut redovisas ett budgetöverskott om 12,6 mnkr som kommer från oförbrukade medel
avseende projekten listade i tabellen ovan. Av budgetöverskottet föreslås 12,4 mnkr överföras till
2017 års budget enligt beskrivning nedan:


e-handel

Under 2016 har utvecklingsarbetet med e-handelssystem fortsatt med mobila applikationer, som nu
genomgår funktionstester. Leverantörsanslutningar har genomförts avseende livsmedel och
grönsaker. Sammantaget har 24 personer har utbildats i systemet som testpiloter.

Projektet är i sin ursprungliga planering försenat på grund av leveransförsening från systemleverantör
och underkända testinstallationer. Årets kostnader uppgick till 0,4 mnkr, vilket ger ett
budgetöverskott om 3,2 mnkr. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under 2017 varför överskottet
föreslås överföras till 2017.


e-arkiv



Bredbandssatsning



Combine



Ekonomi-, stöd- och uppföljningssystem

Under det första halvåret 2016 har Värmdö kommun i samverkan med Nacka kommun upphandlat ett
system för digital långtidslagring, e-arkiv. Projektet har blivit försenat då upphandlingen
överklagades i samband med tilldelningsbeslut i juni 2016. Oförbrukade medel om totalt 3,5 mnkr
föreslås överföras till 2017 för att genomföra implementeringen av systemet.
Oförbrukade medel om 2,5 mnkr föreslås överföras till 2017 i avvaktan på den omfattande
bredbandsutbyggnad som nu sker, huvudsakligen av kommunens samverkanspartner Telia/Skanova.
Utbyggnaden ska ge fiber till kommunala verksamheter och centralt belägna bostadsområdena via
luftburen fiber i befintligt stolpnät.
Ansvaret för införande och utveckling av verksamhetssystemet Combine ligger under omsorgs- och
välfärdssektorn. Under 2016 har en IKT-strateg samt tre nya systemförvaltare rekryterats och arbetet
med utveckling av systemet har därmed i större utsträckning avstannat, vilket är anledningen till årets
överskott om 1,2 mnkr. Under 2017 ska en av systemets centrala moduler, för barn och unga, införas
vilket kommer att kräva stora resurser för implementering och konfigurering. Av denna anledning
förslås kvarvarande överskott överföras till 2017 år budget.
En prioriterad åtgärd 2016 är att stärka kommunens beslutsstöd för förvaltningsorganisationens
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chefer. En kommunlicens för Qlikview och Qliksense upphandlades så att alla kommunens chefer
med personal- och resultatansvar fick tillgång till stödsystemet. Chefsutbildningar i användning av
stödsystemet genomfördes under senare delen av 2016.

En upphandling av ett nytt ekonomisystem påbörjades i slutet av året och en upphandling av ett
budgetsystem planeras till 2017. Med anledning av detta samt för vidareutveckling av stödsystemet
föreslås en del av oförbrukade medel om 1,0 mnkr överföras till 2017.


KS, övergripande utredningsmedel



Ungdomsinflytande



HR-projekt

Oförbrukade utredningsmedel om 0,8 mnkr föreslås överföras till 2017 för planerade utredningar
inom sektorn för administration, ledning och service.
Årets oförbrukade medel om 0,1 mnkr föreslås överföras till 2017 för att satsa på demokrati- och
utvecklingsprojekt som en upptakt inför valåret 2018.
Ett mindre överskott om 55 tkr föreslås överföras till 2017.
1.9 Bilagor
Bilaga 1: Uppföljning av avtal och verksamheter

Bilaga 2: KS Sammanställning av Investeringar 20161231
Bilaga 3: Bokslut Gustavsbergsprojektet text 170131

2 Politisk ledning
2.1 Ekonomiskt resultat
Ekonomiskt resultat per enhet
Resultat

Ack utfall

VERKSAMHETENS
INTÄKTER
VERKSAMHETENS
KOSTNADER
NETTORESULTAT

Årets budget

0

Ack budgetavvikelse

Förbrukat - %

Fg Bokslut
0

5 532

5 232

-300

106

5 811

5 532

5 232

-300

106

5 811

2.2 Ekonomisk analys
Avvikelse mot budget
Orsak till utfallets avvikelse mot budget

Belopp (tkr)

Ej budgeterade rekryteringskostnader

-266

Övriga kostnader

-34

Totalt

-300

Kommunstyrelsen, det vill säga den politiska ledningen redovisar vid årets slut ett budgetunderskott
om 0,3 mnkr. Underskottet är främst föranlett av ej budgeterade rekryteringskostnader avseende
tillsättning av ny kommundirektör.
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3 Politiska projekt
3.1 Ekonomiskt resultat
Ekonomiskt resultat per enhet
Resultat

Ack budgetavvikelse

Förbrukat - %

12 591

6 281

50

14 722

12 591

6 824

46

14 131

Ack utfall

Årets budget

-543

0

6 310
5 767

VERKSAMHETENS
INTÄKTER
VERKSAMHETENS
KOSTNADER
NETTORESULTAT

543

Fg Bokslut
-591

3.2 Ekonomisk analys
Avvikelse mot budget
Orsak till utfallets avvikelse mot budget

Belopp (tkr)

Besökcentrum Ekobacken

3 250

Reserv oförutsedda händelser

1 776

Combine

1 162

Kulturhuset-Porslinsfabriken

308

Ungdomsinflytande

116

Hamnaktiviteter

-73

Div övr utrednings. medel

286

Totalt

6 825

Ovanstående ekonomisk sammanställning har justerats enligt beslut om budgetrevidering samt
överföring av ej förbrukade projektmedel från 2015. Årets nettokostnader uppgår till 5,8 mnkr, vilket
ger ett sammantaget budgetöverskott på 6,8 mnkr. Överskottet beror främst på ej utnyttjade
projektmedel avseende projekten nedan:






Reserven för oförutsedda händelser uppvisar ett överskott (+1,8 mnkr) då behov av att
förbruka dessa medel inte har uppkommit.
Besökscentrum Ekobacken (+3,3 mnkr) är inte aktuellt för genomförande.
Arbetet med Combine (+1,2 mnkr) har i stor utsträckning avstannat varför endast en mindre
del av budgeten har förbrukats i olika mindre utvecklingsfrågor under 2016.
Kulturhuset - Porslinsfabriken (+0,3 mnkr) Projektet är tillfälligt stoppat med anledning av att
taket över fabriken visat sig vara i sämre skick än vad som tidigare framkommit.
Hamnaktiviteter, arrangemanget av Gustavsbergsdagen 2016 blev välbesökt, mycket
uppskattat och omtalat. Dock har kostnaderna för arrangemanget överskridit det budgeterade
anslaget. Ett budgetunderskott om 73 tkr redovisades vid årets slut, vilket av ökade kostnader
till följd av behov av extern projektledning, utökat program (bland annat medborgardialog)
samt kostnader kopplat till inhyrt artistinslag.
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4 SALS/SEU
4.1 Ekonomiskt resultat
Ekonomiskt resultat per enhet
Resultat

Ack budgetavvikelse

Förbrukat - %

Fg Bokslut

4 669

107

-68 767

149 053

17 208

88

122 998

80 832

21 877

73

54 231

Ack utfall

Årets budget

-72 890

-68 221

131 845
58 955

VERKSAMHETENS
INTÄKTER
VERKSAMHETENS
KOSTNADER
NETTORESULTAT

4.2 Ekonomisk analys
Avvikelse mot budget
Orsak till utfallets avvikelse mot budget

Belopp (tkr)

Ej ianspråktagna medel, högskolesatsning

2 000

Ej ianspråktagna medel, bredbandsatsning

2 508

Ej ianspråktagna medel, e-arkiv

3 526

Ej ianspråktagna medel, e-handel

3 235

Ej förbrukade medel avsedda bl.a. för att stärka kommunens beslutsstöd för
förvaltningsorganisationens chefer.

1 163

Lägre Kapitalkostnader

829

Högre OH-intäkter

1 853

Lägre driftkostnader avseende IT-verksamheten beroende på att önskvärda aktiviteter för att
förbättra nätverket har ej kunnat genomföras

2 522

Vakanta tjänster inom både SALS och SEU

3 983

Övriga över-/ underskott

258

Totalt

21 877

Sektorerna för administration, ledning och service samt ekonomi och uppföljning (SALS/SEU)

Den ekonomiska sammanställningen för ledning, administration och ekonomi visar det sammanlagda
resultatet för kommunens förvaltningsledning som omfattar sektorn för administration, ledning och
service (SALS) samt sektorn för ekonomi och uppföljning (SEU) samt sektorernas gemensamma
intäkter/kostnader. Sammanställningen inkluderar resultatbalansering från 2015 samt revidering av
årets driftbudget om totalt 12,3 mnkr.
Den sammantagna nettokostnaden för 2016 uppgår till 59 mnkr, vilket ger ett budgetöverskott om
21,9 mnkr. Budgetöverskottet är främst föranlett av ännu ej ianspråktagna projektmedel avseende
bland annat e-handel, e-arkiv, högskolesatsning samt metfinansiering av bredbandssatsningar. En del
vakanta tjänster inom både SALS och SEU är också en förklaring till periodens budgetöverskott.
Belopp i tkr

Bokslut 2016

Budget 2016

Avvikelse

Bokslut 2015

SEU

25 375

30 243

4 868

22 811

SALS, inkl kommunledn
SALS/SEUS gemensamt
Nettoresultat

60 531

74 671

-26 951

-24 082

58 955

80 832

14 140
2 869

21 877

57 220

-25 800
54 231

Årets budgetöverskott förklaras nedan.
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Sektorn för administration, ledning och service (SALS)

Den ekonomiska sammanställningen för SALS visar det sammanlagda resultatet för kommunledning,
kansli- och utredningsavdelningen, avdelningen för digital utveckling, säkerhets- och
serviceavdelningen, marknadsavdelningen samt personalavdelningen.
Sektorn redovisar för 2016 en sammantagen nettokostnad på 60,5 mnkr, vilket ger ett
budgetöverskott om 14,1 mnkr. Överskottet förklaras av vakanser inom sektorn och av ej
ianspråktagna projektmedel avseende högskolesatsning, e-arkiv samt bredbandssatsningar.
Förklaring till budgetöverskottet per projekt:




Projektet e-arkiv har blivit försenat på grund av att upphandlingen överklagades i samband
med tilldelningsbeslut i juni 2016. Oförbrukade medel om totalt 3,5 mnkr föreslås överföras
till 2017 för implementering av systemet.
För projektet högskolesatsning avsattes 2015 medel i syfte att teckna avtal med KTH för att
samverka avseende kandidat- och examensarbeten, seminariearbeten kring gemensamt
aktuella frågor inom fastigheter, byggande och hållbar utveckling. Inga intresseanmälningar
har tillhandahållits och därmed har budgetmedel inte förbrukats.
Värmdö kommun har medfinansierat utbyggnad av fiber på Svartsö med 1,2 mnkr.
Oförbrukade medel om 2,5 mnkr avses överföras till 2017 i avvaktan på den omfattande
bredbands- och nätverksutbyggnad som nu sker för att få fiber till kommunala verksamheter
och centralt belägna bostadsområdena via luftburen fiber i befintligt stolpnät

Sektorn för ekonomi och uppföljning (SEU)

Det sammanlagda utfallet för SEU är en sammanställning av resultatet för controller, redovisning och
upphandling. Sektorns budgetram 2016 omfattar medel för att förstärka bland annat kommunens
upphandlingsorganisation. Ett budgetöverskott om 4,9 mnkr redovisas vid årets slut, vilket främst är
föranlett av oförbrukade projektmedel om 3,2 mnkr avseende e-handelsprojektet. Detta beror på att
projektet försenats på grund av leveransförsening från systemleverantören och ej godkända
testinstallationer. Under året har utvecklingsarbetet pågått med mobila applikationer, som nu
funktionstestats. Oförbrukade medel föreslås överföras till 2017 för att fortsätta med
utvecklingsarbetet.
Vakanta tjänster under det första halvåret 2016 inom upphandlingsenheten är även en förklaring till
sektorns överskott. Under året har antalet handläggare för upphandling utökats med två tjänster och
därmed är enheten fullbemannad.
Sektorernas gemensamma intäkter/kostnader

Inom SALS och SEU finns en del intäkter och kostnader som budgeteras/redovisas centralt inom
förvaltningen, nämligen kommunstyrelsens centrala overheadintäkter, kommunens
förvaltningslednings gemensamma rambuffert för kapitaltjänst samt ett gemensamt anslag för bland
annat tryck och porto.
Årets resultat för kommunens förvaltningslednings gemensamma intäkter/kostnader är ett överskott
om 2,9 mnkr, vilket förklaras av högre OH-intäkter och lägre kostnader avseende främst
kapitalkostnader.
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5 Fastigheter KS
5.1 Ekonomiskt resultat
Ekonomiskt resultat per enhet
Resultat

Ack budgetavvikelse

Förbrukat - %

Fg Bokslut

0

100

-498

15 164

1 209

92

14 622

14 614

1 209

92

14 124

Ack utfall

Årets budget

-550

-550

13 955
13 405

VERKSAMHETENS
INTÄKTER
VERKSAMHETENS
KOSTNADER
NETTORESULTAT

5.2 Ekonomisk analys
Avvikelse mot budget
Orsak till utfallets avvikelse mot budget

Belopp (tkr)

Sänkta hyreskostnader

1 209

Totalt

1 209

Budgeten avser den centrala administrationens lokaler i Skogsbo samt lokaler på Skärgårdsvägen 7.
Årets nettokostnad uppgår till 13,4 mnkr, vilket ger ett budgetöverskott om 1,2 mnkr. Överskottet är i
nivå med det prognostiserade resultatet vid BUP3 och beror på sänkta hyreskostnader jämfört med
2015.
6 Storstockholms Brandförsvarsförbund
6.1 Ekonomiskt resultat
Ekonomiskt resultat per enhet
Resultat

Ack utfall

Årets budget

Ack budgetavvikelse

Förbrukat - %

Fg Bokslut

24 336

24 471

135

99

22 862

24 336

24 471

135

99

22 862

VERKSAMHETENS
INTÄKTER
VERKSAMHETENS
KOSTNADER
NETTORESULTAT

6.2 Ekonomisk analys
Avvikelse mot budget
Orsak till utfallets avvikelse mot budget

Ej ianspråktagna medel avseende tilläggstjänster

Belopp (tkr)

135

Totalt

135

Verksamheten avser kommunens kostnader för medverkan i Storstockholms Brandförsvarsförbund.
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Årsavgiften uppgår till 24,5 mnkr inklusive tilläggstjänster om ca 0,2 mnkr. Årets resultat är ett
överskott om ca 0,1 mnkr beroende på att en del avsatta medel för tilläggstjänster ej förbrukats under
året.
7 Plan, mark och exploatering
7.1 Sammanfattning

Plan- och exploateringsenheten redovisar för 2016 en nettokostnad om 16 862 tkr vilket är ett
budgetöverskott med 912 tkr.

Överskottet förklaras bland annat av att det under året har förekommit vakanta tjänster. Under senare
delen av året har flera av de vakanta tjänsterna återbesatts, vilket har givit en positiv trend under sista
kvartalet 2016. De vakanta tjänsterna har påverkat intäkterna med mindre antal debiterade timmar.
Gustavsbergsprojektet redovisas inom plan- och exploateringsenheten men ingår inte i den
ramfinansierade verksamheten. Gustavsbergsprojektets driftbudget har ett nettoresultat på 9,2 mnkr,
jämfört med budgeten vilket ger en avvikelse om 6,7 mnkr. Utfallet blev högre än prognostiserat på
grund av ökade saneringskostnader i Porslinskvarteren och Seglarbyn. Under året har även parallella
arkitektuppdrag genomförts.
7.2 Ekonomiskt resultat
Ekonomiskt resultat per enhet
Resultat

Ack budgetavvikelse

Förbrukat - %

Fg Bokslut

-1 211

96

-25 738

48 355

2 122

96

40 518

17 774

912

95

14 780

Förbrukat

Föregående års
bokslut

Ack utfall

Årets budget

VERKSAMHETENS
INTÄKTER

-29 371

-30 582

46 233

NETTORESULTAT

16 862

VERKSAMHETENS
KOSTNADER

Konto
Verksamhetens
intäkter
Försäljning

Taxor och avgifter

Hyror och arrenden
Bidrag intäkter

Finansiella intäkter
Verksamhetens
kostnader

Ackumulerat
utfall

Årets budget

-29 371

-30 582

-10 305

-12 291

-1 986

-2 166

-2 612

-445

-16 896
0

-5

Budgetavvikelse

-15 632
-47

0

-1 210

96%
84%

-25 738
-9 468

1 264

108%

-13 792

-47

0%

-65

5

83%

-2 413

0

46 233

48 355

2 122

96%

40 518

Personalkostnader inkl
PO

18 237

20 658

2 421

88%

16 148

877

990

113

89%

773

Köp av verksamhet

11 107

13 341

2 234

83%

10 315

Övriga
personalkostnader
Hyror

335

0
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Konto
Övriga
verksamhetskostnader

Ackumulerat
utfall

Årets budget

11 080

10 175

4 597

16 862

Kapitalkostnad

Oattesterade fakturor
Netto - Resultat

0

Budgetavvikelse

Förbrukat

-904

109%

3 191

-1 406

144%

3 771

17 774

912

95%

14 780

0

0

Föregående års
bokslut
9 178

0

7.3 Ekonomisk analys
Avvikelse mot budget
Orsak till utfallets avvikelse mot budget

Försäljning; avser intern intäkt lägre pga lägre bemanning

Belopp (tkr)

Taxor och avgifter; exploateringsintäkt, Fågelbro 1:4, som inte vara budgeterad samt
felparkeringsavgifter högre än planerat.

Taxor och avgifter; plankostnadsavtal och planavgifter lägre än budget som en följd av
vakanser.
Hyror och arrenden; lägre än budget

-1 986
3 280
-2 016

-445

Personalkostnader inkl PO; vakanta tjänster har inte kunnat tillsättas.

2 421

Köp av verksamhet; huvudförklaringen är vakanta tjänster och lägre debiterad tid i
projekten.

2 233

Övriga personalkostnader; kostnader för rekrytering lägre än planerat.

Hyror; arrendekostnader Ekobacken ej i budget.

Övriga verksamhetskostnader; konsultkostnader överstiger budget.

Kapitalkostnader; Internränta för fastighetsköp kopplade till Gustavsbergsprojektet ej med i
budget.

114

-335
-905
-1 406

Övrigt

-43

Totalt

912

INTÄKTER
Försäljning

Objektet avser interna intäkter, vilka är lägre än budgeterat både på mark- och exploateringsenheten
och planenheten. Dessa har påverkats av rekryteringsläget då de är beroende av antal debiterade
timmar. Intäkterna har dock överträffat budget under sista kvartalet 2016.
Taxor och avgifter

Vid genomgång av gällande exploateringsavtal har en ej fakturerad exploateringsavgift identifierats
och fakturerats vilket resulterat i en ej budgeterad intäkt avseende exploateringsavgift på 2,2 mnkr.
Intäkter för felparkeringsavgifter är 689 tkr högre än budgeterat. De ökade intäkterna beror framför
allt på en ny mer aktiv entreprenör samt ny skyltning.
För taxor och avgifter är det framför allt intäkter från plankostnadsavtal och planavgifter som
påverkat utfallet negativt. Verksamheten har under året haft vakanser och nya tjänster som inte
tillsatts som planerat, vilket påverkar intäkter från plankostnadsavtal genom att färre
detaljplaneprojekt än planerat har påbörjas.
Genom förbättrade rutiner och uppföljning har utdebiteringsgraden av plankostnadsavtal har
intäkterna ökat under året och följer budget för kvartal 4 under 2016.
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Hyror och arrenden

Intäkter från tomträttsavtal är 632 tk högre än budgeterat framför allt beroende på att intäkt för
tomträttsavtal i Porslinskvarteren inte var budgeterat.
Arrenden för Skogsmark och Industrimark har understigit budget.
KOSTNADER

Personalkostnader inkl PO
Utfallet för personalkostnader är lägre än budgeterat med anledning av vakanta tjänster under 2016
som inte har tillsatts som planerat.
Övriga personalkostnader

Kostnaderna för rekrytering blev lägre än budgeterat, däremot blev kostnaderna för kursavgifter
något högre.
Köp av verksamhet

Det lägre utfallet av internt köp av verksamhet beror främst på vakanta tjänster och därmed mindre
debiterbar tid i projekten än budgeterat.
Hyror

Utfallet för hyror avser arrendekostnader för Ekobacken 1:457. Avtalet löper från tillträdesdagen den
1 september 2014 till den 24 oktober 2033. Arrendeavgiften för arrendetiden uppgår till totalt 6,5
mnkr. Avgiften har, i enlighet med avtalet, betalats i förskott och löses upp med ett årsbelopp om
334 tkr. Kostnaden finns inte med i 2016 års budget.
Övriga verksamhetskostnader

Konsultkostnader är högre än budgeterat framför allt beroende på detaljplaneläggning av PFOområden samt för att täcka upp för vakanser.
Kostnader, 489 tkr, avseende förberedelse för marksaneringen i projektet Vargbacken är inte
budgeterade.

Kapitalkostnader
Kapitalkostnaderna avviker jämfört med budget. En stor del av differensen utgörs av kostnader för
internränta avseende fastighetsköp kopplade till Gustavsbergsprojektet.
7.4 Viktiga händelser 2016

Under 2016 har detaljplanerna Brunn Vargbacken, Älvsby 1:13 (Älvsby industriområde), Ösby 1:79
(bostäder mm), samt Mörtnäs 1:12 (Östra Mörtnäs bostäder) genomförts. Genomförandet av
detaljplanen för Porslinskvarteren redovisas separat som en del i Gustavsbergsprojektet.
Försäljning av fastigheterna Mörtnäs 1:917, Ösby 1:79, Skevik 9:10, Solberga 1:51, Solberga 1:50,
Östra Ekedal 1:100 och Gustavsberg 1:186 har skett under året.

Förbättringsarbete har pågått under året och består i att med hjälp av Lean göra en
processkartläggning av hela detaljplaneprocessen. Därefter har slöserier och förbättringsförslag
identifierats. Resultatet har blivit ett förslag till en ny detaljplaneprocess – ett ”önskat läge”. Till det
är kopplat en handlingsplan med drygt 130 förbättringsförslag och regelbundna tavelmöten har
införts. För exploateringsprocessen har också en kartläggning påbörjats enligt Lean under året.
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