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En stark ekonomi bygger framtidens välfärd 
Forord budget 2022-2024 ̈

 

 
 
En historisk satsning på Värmdös välfärd, förskola, skola, vård och omsorg. En fortsatt 
investering på miljö- och klimatåtgärder, digitalisering samt en skattesänkning på 20 
öre. Det är Majoritet för Värmdös prioriteringar för budget 2022. 
 
Värde för skattepengarna 
En sund ekonomi är grunden till en fortsatt bra och trygg välfärd. Därför har vi inom Majoritet för Värmdö i 
flera år jobbat med en tydlig prioritering av kärnverksamheten. Genom trygga finanser, god hushållning av 
kommuninvånarnas skattemedel och effektiva arbetssätt skapar vi förutsättningar för en fortsatt utveckling 
och god kvalitet i kommunens verksamheter. Vi är därför glada att för fjärde året i rad kunna presentera en 
budget som tydligt visar att vi menar det vi säger både i ord och handling.  
 
I budget 2022 genomförs ytterligare en storsatsning på kommunens kärnverksamhet förskola, skola, 
trygghet, vård och omsorg. Vårt målmedvetna arbete med utveckling av kommunens verksamheter, arbetet 
med digitalisering, minskade lokalkostnader, förstärkt med en positiv skatteprognos gör Värmdö kommuns 
ekonomi starkare än på länge. Totalt genomförs satsningar för 130 mnkr på Värmdös välfärd samtidigt som 
26 miljoner går tillbaka till kommuninvånarna genom en skattesänkning på 20 öre. För att öka 
självfinansieringen av kommunens investeringar budgeterar vi även för ett högre resultatmål om 74,9 mnkr. 
 
Under 2022 kommer vi att fortsätta arbetet med digitalisering och automatisering av verksamheterna genom 
Vårt smartare Värmdö för att minska de administrativa kostnaderna och öka nyttan för varje använd 
skattekrona. Målsättningen är att förenkla medborgarens möte med kommunen, sänka kommunens 
kostnader och möjliggöra att personalens spetskompetens används mer i det personliga mötet och mindre till 
administration. 
 
En satsning på Värmdös unga  
Värmdös barn och unga är ett av våra mest prioriterade områden. Därför satsar vi i budget 2022 totalt 29,6 
mnkr på Värmdös skolor och förskolor. 17,6 mnkr motsvarande 4% på grundskolan, 660 tkr motsvarande 
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3% på grundsärskolan, 8,4 mnkr motsvarande 3% på förskola och 3 mnkr på gymnasiepeng.  
 
 
Kvalitetshöjande insatser för äldre och LSS grupperna 
Vi genomför även en storsatsning på Värmdös äldreomsorg och funktionshindrade. Totalt får äldreomsorgen 
ett tillskott på 12,6 mnkr vilket motsvarar 4% uppräkning. 750 tkr öronmärks till hemtjänsten för att främja 
personalkontinuiteten. Vi satsar även 3,4 mnkr på att höja pengen för funktionsstöd motsvarande (4%) och 
500 tkr för kompetensutveckling inom funktionsstöd.  
 
Ytterligare förstärkning av miljö och klimatarbetet  
Värmdös miljö och klimat är ett oerhört prioriterat område och under mandatperioden har vi arbetat 
målmedvetet med att sänka kommunens utsläpp och förstärka klimatarbetet. I budget för 2022 reserverar vi 
ytterligare 50 mnkr för fortsatta klimatinvesteringar fördelat på tre år. Vi genomför även en särskild satsning 
på att avgiftsbefria byggloven för solpaneler i de fall bygglov krävs. 
Idogt arbete ger resultat och vi från majoritet för Värmdö kommer att fortsätta hålla i kommunens 
utvecklingsarbete under 2022 i samma takt, i samma anda och med Värmdöbornas bästa för ögonen. 
 
Deshira Flankör (M) Kommunstyrelsens ordförande 
Kristina Lång (C) Kommunstyrelsens vice ordförande 
Marie Bladholm (M) Socialnämndens ordförande 
Fredrik Sneibjerg (L) Utbildningsnämndens ordförande 
Kristina Paltén (Mp) Tekniska nämndens ordförande 
Anna Lipinska (KD) Vård- och omsorgsnämndens ordförande 
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Majoritet för Värmdö Mål och Budget 2022-2024 
1. Kommunfullmäktiges mål fastställs i enlighet med Majoritet för Värmdö Mål och budget 2022-2024 
2. Skattesatsen för 2022 fastställs till 18,98 kr vilket innebär en sänkning med 20 öre från tidigare nivå.  
3. Resultat- och balansbudget samt finansieringsbudget fastställs enligt Majoritet för Värmdö Mål och 

budget 
4. Budget för finansförvaltning och centrala åtaganden fastställs enligt Majoritet för Värmdö Mål och 

budget 
5. Investeringsbudget fastställs enligt Majoritet för Värmdö Mål och budget 
6. Kommunstyrelsen har under 2022 rätt att nyupplåna, dvs öka koncernens externa låneskuld till en 

sammanlagd skuld om maximalt 3 750 mnkr 
7. Kommunstyrelsen har rätt att 2022 ha en checkräkningskredit för koncernen om 150 mnkr, det vill 

säga samma belopp som 2021 
8. Låneramen till helägda dotterbolag 2022 fastställs till 140 mnkr, ramen för kommunal borgen 

fastställs till 14,8 mnkr 
9. Kommunstyrelsen ges rätten att besluta om fördelning och/eller omfördelning av de centralt 

budgeterade anslagen för kapitalkostnader och lokalkostnader 
10. Peng 2022 fastställs för kommunens verksamheter i enlighet med bilaga 1 
11. Taxor och avgifter 2022 fastställs i enlighet med bilaga 4 
12. Ekonomistyrningsregler i avsnitt Ekonomistyrning fastställs 
13. Kommunfullmäktiges ram och uppdrag fastställs 
14. Valnämndens ram och uppdrag fastställs 
15. Kommunstyrelsens ram och uppdrag fastställs 
16. Överförmyndarnämndens ram och uppdrag fastställs 
17. Socialnämndens ram och uppdrag fastställs 
18. Vård- och omsorgsnämndens ram och uppdrag fastställs 
19. Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämndens ram och uppdrag fastställs 
20. Utbildningsnämndens ram och uppdrag fastställs 
21. Kultur- och fritidsnämndens ram och uppdrag fastställs 
22. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämndens ram och uppdrag fastställs 
23. Tekniska nämndens ram och uppdrag fastställs 
24. Resultat-, investerings- samt kassaflödesbudgetar för de kommunala bolagen inom koncernen 

Kommunhuset i Värmdö AB godkänns. 
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Så styrs Värmdö kommun 

Vision 2030 – Skärgårdens mötesplats 
Styrningen i Värmdö kommun utgår från Vision Värmdö 2030 – ”Skärgårdens mötesplats”.  
Visionen utgår från fem teman:  

• Vi möter framtiden
• Naturens lugn möter ett pulserande lokalt samhälle
• Vi möter varandra med öppenhet och delaktighet
• Morgondagens företagande möter ett anrikt kulturarv
• Värmdö möter Stockholm, Sverige och världen

Skärgårdens mötesplats 

Värmdö är skärgårdens mötesplats. Här möter vi framtiden genom att ligga i framkant för den nödvändiga 
omställningen till långsiktig hållbarhet. Vi använder förnybar energi, har moderna och miljövänliga 
transporter och bygger kretsloppsanpassat. Vi vågar pröva nya lösningar. 

I Värmdö möter naturens lugn ett pulserande lokalt samhälle. Naturen är tillgänglig för alla och det finns ett 
rikt rörligt friluftsliv. Vi värnar orörd natur, samtidigt är det nära mellan täta lokala samhällen. Värmdö är en 
plats för möten mellan människor. 

Här finns många mötesplatser. Tolerans, öppenhet och mångfald skapar grunden för möten mellan olika 
människor – yngre och äldre, kvinnor och män, nya och infödda svenskar.  

Politiken bygger på delaktighet och dialog mellan medborgare och förtroendevalda. 

Vi har ett anrikt kulturarv som möter och ger styrka åt morgondagens företagande. Här finns traditioner som 
förs vidare till framtidsbranscher som ekologisk turism, kunskapsnäring, miljöteknik och kultur. Här finns 
kreativt skapande, livskraftigt företagande och utbildning av hög klass. 

Värmdö är en del av Stockholmsregionen, Sverige och världen. Vi är nära storstaden samtidigt som vi 
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erbjuder ett självständigt alternativ till den. Kommunikationer till och från Värmdö är effektiva och 
klimatsmarta.  
 
Vi engagerar oss i Östersjöfrågorna – vattenkvaliteten är en gemensam resurs för alla länder runt Östersjön, 
liksom havsmiljön allmänt. Våra livskraftiga lokala samhällen är en del av en global värld. 

Inriktningsmål till stöd att uppnå visionen 
Till stöd för att nå visionen har kommunfullmäktige antagit nio kommunövergripande inriktningsmål som 
gemensamt ska bidra till att visionen nås. Målen har en hållbar utveckling som utgångspunkt och delas in i 
tre hållbarhetsdimensioner: Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. De effekter och resultat som ska 
uppnås för respektive mål riktas till Värmdös medborgare och näringsliv. 

Social hållbarhet – medborgare och näringsliv 

Inriktningsmål 1: Medborgarna har inflytande och är delaktiga 

Värmdö kommuns medborgare ska ges inflytande och deras åsikter ska tas i beaktning. Särskilt ungdomars 
och unga vuxnas inflytande ska säkerställas. De demokratiska värdena ska värnas genom olika former av 
dialoger, samråd och andra kanaler. Mellan kommunen, näringslivet, det civila samhället och övriga 
intressen ska samverkan vara stark och förbättras kontinuerligt. 

Inriktningsmål 2: Medborgarna har goda och trygga livsvillkor som främjar självständighet och 
utveckling 

I Värmdö kommun ska social hållbarhet vara grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Värmdö ska 
vara en attraktiv kommun för boende, studerande och besökare där alla, oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, ålder, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 
eller sexuell läggning ska känna sig trygga och säkra.  
Värmdös medborgare, oavsett ålder, ska ges möjligheter till livslångt lärande utifrån sina förutsättningar. 
Värmdö kommun ska bidra till möjligheter för medborgare att höja och utveckla sin kompetens, i 
förhållande till arbetsmarknaden, för att stärka sina möjligheter till ett rikt arbetsliv och en god etablering i 
samhället. Alla omsorgsalternativ i Värmdö ska hålla hög kvalitet och anpassas efter individuella behov. 
Barn och elever ska erbjudas en kreativ förskola och skola som skapar bra förutsättningar för lärande, med 
utbildningar av hög kvalitet. En skola som ger en stark kunskapsbas och uppmuntrar till aktiv rörelse och 
kritiskt tänkande. 

Inriktningsmål 3: Medborgarna får god service 

Det ska vara lätt att komma i kontakt med Värmdös verksamheter och bemötandet ska alltid vara 
professionellt och gott. Beslut ska vara tydliga, rättssäkra och lätta att förstå. Kommunens medborgare ska 
vara nöjda med den service som kommunen levererar, oavsett beslut. 

Inriktningsmål 4: Näringslivet får god service, bra förutsättningar och goda utvecklingsmöjligheter 

Det ska vara lätt att komma i kontakt med Värmdös verksamheter och bemötandet ska alltid vara 
professionellt och gott. Beslut ska vara tydliga, rättssäkra och lätta att förstå. Kommunens företagare ska 
vara nöjda med den service som kommunen levererar, oavsett beslut. 

Inriktningsmål 5: En lokal bostadsmarknad som är i balans 

Värmdö kommun ska trygga möjligheterna till ett bra boende för alla invånare. En utvecklingsorienterad 
planering och en aktiv markpolitik möjliggör nya attraktiva boendemiljöer i främst kollektivtrafiknära lägen 
i tätorterna. Takten på bostadsbyggandet ska anpassas till kommunens förmåga att möta tillväxten i form av 
utveckling av service och infrastruktur. Detaljplaneläggningen ska utformas utifrån största möjliga nytta för 
kommunens medborgare samt möjliggöra företagsetableringar. 
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Miljömässig hållbarhet – miljö och klimat 

Inriktningsmål 6: En god miljö med begränsad klimatpåverkan 

En god miljö tar tillvara på Värmdös unika miljö och förhållanden och ger en god och hälsosam livsmiljö 
med en begränsad klimatpåverkan. Bebyggelse ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så 
att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Byggande sker i 
kollektivtrafiknära lägen i tätorter och väl belägna förändringsområden så att välfungerande lokalsamhällen 
med närhet och mötesplatser kan fortsätta att utvecklas. Kommunen ska verka för en minskad användning av 
farliga ämnen i bygg- och anläggningsarbeten. 
Kommunens invånare ska mötas av en giftfri miljö i sin vardag. Farliga ämnen ska fasas ut ur den 
kommunala verksamheten och ett led i det arbetet är att öka kunskapen kring farliga ämnen. Farligt avfall 
ska tas omhand och kommunens avfallshantering ska fortsätta att utvecklas.  
Nyttjandet av förnyelsebara energikällor ska främjas och teknik som leder till större effektivitet och lägre 
energiförbrukning ska nyttjas. Värmdö ska underlätta för kommuninvånarna att göra miljösmarta val och 
kommunens egen konsumtion ska kännetecknas av hållbarhet. 

Inriktningsmål 7: Ett hållbart resursutnyttjande där växt- och djurlivet på land och i vattnet är i balans 

Värmdö kommun ska verka för att det hav som omgärdar oss ska vara i balans och ett rikt växt- och djurliv. 
Viktiga natur-, kultur- och strandområden ska skyddas och tillgängligheten till dessa ska säkras. Kommunen 
ska sköta sina mark- och vattenområden med målet att värna biologisk mångfald.  
 
Tillgång på grundvatten av god kvalitet och mängd är avgörande för Värmdös utveckling, för människors 
hälsa och för miljön. Genom en fortsatt utbyggnad av det kommunala vatten- och spillvattensnätet ska 
kommunen verka för ett hållbart grundvattenuttag, minskad saltvatteninträngning och att vattensnål teknik 
används. Utströmmande grundvatten ska ha sådan kvalitet att det är tjänligt att dricka och att det bidrar till 
en god livsmiljö för växter och djur i vattenmiljöer.  

Ekonomisk hållbarhet - god ekonomi och effektiv organisation 

Inriktningsmål 8: Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ges bästa möjliga förutsättningar för att skapa en gemensam 
kultur som inger mod, öppenhet och engagemang. En organisation i ständig utveckling med tydligt och 
moget ledarskap möjliggör fortlöpande förbättringar. Värmdö kommuns personal, vår viktigaste resurs, 
förverkligar kommunens mål och utvecklar verksamheter. Medarbetarna ska få ett aktivt och bra stöd från 
chefer och ledare för att de ska kunna uppnå ett engagerat och delaktigt medarbetarskap i en god och 
utvecklande arbetsmiljö. 

Inriktningsmål 9: Värmdö kommun ska ha en god ekonomisk hushållning 

Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt ansvara för effektiva arbetssätt samt utveckla 
smarta och kvalitetssäkrade rutiner med löpande uppföljning. De ska också tillsammans se till att 
kommunens resurser utnyttjas så effektivt som möjligt. Kommunen ska ha en ekonomi i balans och en tydlig 
ekonomisk styrning med lägsta möjliga skatter och avgifter för medborgarna, med bibehållen kvalitet i 
välfärd och omsorg. 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Indikatorernas syfte är att göra inriktningsmålen mätbara så att måluppfyllelsen på övergripande nivå kan 
bedömas i uppföljningen. Indikatorerna ska också vara ett stöd i analysarbetet och ett stöd för nämndernas 
och bolagens arbete med att ta fram egna resultatmål och indikatorer samt prioritera och genomföra 
aktiviteter och insatser för att målen ska nås. Indikatorerna är i likhet med inriktningsmålen och visionen 
satta till år 2030, men bryts ner till årliga delmål för att bättre kunna följa den löpande utvecklingen.  
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Inriktningsmål 1: Medborgarna har inflytande och är delaktiga 
 

 

Indikator 2022 2023 2024 2030 
Valdeltagande i senaste kommunalvalet (%) 88,4 88,4 88,4 90 
Medborgarnas upplevelser av möjligheter till 
inflytande, index 

38 40 41 50 

Inriktningsmål 2: Medborgarna har goda och trygga livsvillkor som främjar 
självständighet och utveckling 
Indikator 2022 2023 2024 2030 
Andel elever behöriga till gymnasieskolan, 
hemkommun (%) 

 95,7 96,2 96,8 100 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 81,4 83,4 86,1 100 
Värmdö som en plats att leva och bo på, index 64 64 64 65 
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel 
(%) 

0,59 0,59 0,58 0,55 

Inriktningsmål 3: Medborgarna får god service 
Indikator 2022 2023 2024 2030 
Gott bemötande vid kontakt med kommun (%) 87 88 89 96 
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) 95 96 96 100 
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som inom 60 
sekunder får ett svar på en enkel fråga (%) 

27 27 28 30 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett svar 
på en enkel fråga (%) 

83 85 86 94 

Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter, NMI 55 56 56 59 
Andel nöjda hemtjänsttagare (%) 93 93 93 95 

Inriktningsmål 4: Näringslivet får god service, bra förutsättningar och goda 
utvecklingsmöjligheter 
Indikator 2022 2023 2024 2030 
Företagsklimat enligt öppna jämförelser, index 73 74 75 80 
Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, betyg 3,4 3,4 3,5 4 
Antal arbetstillfällen Öka Öka Öka Öka 

Inriktningsmål 5: En lokal bostadsmarknad som är i balans 
Indikator 2022 2023 2024 2030 
Andel hyresrätter (%) 21 21 21 21 
Antal byggstartade bostäder 150 150 150 250 

Inriktningsmål 6: En god miljö med begränsad klimatpåverkan 

Andel av ny bebyggelse i väl belägna lägen i tätort (%) 82 82 83 85 
Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO2-ekv/invånare 2,2 2,1 2,0 1,5 
Insamlat hushållsavfall kg/person Öka Öka Öka Öka 
Insamlat matavfall kg/person Öka Öka Öka Öka 

Inriktningsmål 7: Ett hållbart resursutnyttjande där växt- och djurlivet på land och i 
vattnet är i balans 
Indikator 2022 2023 2024 2030 
Andel anslutna till kommunalt VA (%) Öka Öka Öka Öka 

Inriktningsmål 8: Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 2022 2023 2024 2030 
Medarbetare som rekommenderar Värmdö kommun som 
arbetsgivare (%) 

63 64 66 75 

Personalomsättning (%) 13 13 13 12 
Frisknärvaro (%) 93 93 94 95 
Hållbart medarbetarengagemang, index 79 80 81 86 

Inriktningsmål 9: God ekonomi och effektiv organisation 
Indikator 2022 2023 2024 2030 
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Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster (%) 2,8 3,0 3,3* 4 
Soliditet koncernen, (%) * * * 30 
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar (%) * * * 80 

 
*) Indikatorerna sätts utifrån förslag till budgeterat resultat, investeringar och finansiering. 

Nämndernas och bolagens målstyrning 

 

Resultatmål 

För att åstadkomma en verksamhetsanknuten målstyrning ankommer det på varje nämnd och helägt bolag att 
fastställa egna resultatmål med bäring på fullmäktiges inriktningsmål. Resultatmålen ska vara verksamhets-
nära och ha sin grund i reglementen, gällande lagstiftning och andra adekvata styrdokument och är ett sätt 
för nämnderna och bolagen att tydliggöra förväntade resultat för det kommande verksamhetsåret. Resultat-
målen och dess indikatorer ska vara utformade på ett sätt som underlättar förstärkt verksamhetsanalys i syfte 
att nå ytterligare verksamhetsutveckling.  

Resultatmålen är de resultat som förväntas uppstå av verksamheten efter en given tidpunkt när verksamhet-
ens resurser har nyttjats. Det resultat som förväntas uppstå ska gagna de som lever, bor och verkar i Värmdö 
kommun. 

Inom de sociala och ekologiska hållbarhetsdimensionerna ankommer det på samtliga nämnder och 
helägda bolag att utifrån sitt uppdrag bland de totalt sju inriktningsmålen välja tre mål till vilka nämnden/bo-
laget ska fastställa tre till fem egna resultatmål. Den ekologiska hållbarhetsdimensionen styrs utöver av de 
två inriktningsmålen framför allt genom kommunens miljö- och klimatplan. Planen gäller för samtliga 
nämnder och helägda bolag och beskriver hur kommunen ska agera för att för att nå en miljömässigt hållbar 
utveckling och fullmäktiges inriktningsmål på området.   

Till den ekonomiska hållbarhetsdimensionen kopplas inriktningsmål om attraktiv arbetsgivare och god 
ekonomisk hushållning. Ekonomisk hållbarhet är grundläggande för all kommunal verksamhet och alla re-
sultatmål som respektive nämnd beslutar måste förhålla sig till målen om god ekonomisk hushållning och att 
Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Resultatmålen arbetas fram av respektive nämnd och beslutas i samband med antagande av verksamhets-
plan. Det ankommer på kommunstyrelsen att lämna närmare instruktioner gällande verksamhetsplanernas 
utformning och innehåll till nämnder och bolag. Instruktionerna bl.a. ska säkerställa att målstyrningen inte-
greras i verksamhetsplaneringen och att en nedbrytning av målen på verksamhetsnivå kan ske. 

Nämndernas resultatindikatorer 

För att mäta måluppfyllelsen ska nämnderna och bolagen fastställa resultatindikatorer som visar att 
förvaltningens (kontorens) aktiviteter leder mot nämndernas resultatmål. Indikatorerna arbetas fram av 
respektive kontor och fastställs av nämnden i verksamhetsplanen. 
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Aktiviteter 

Aktiviteter beskriver ett arbete eller insats utöver ordinarie verkställighet som förvaltningen avser att göra 
för att nå kommunfullmäktiges inriktningsmål och de av nämnden uppsatta resultatmålen. Aktiviteten följs 
upp och förväntas ge utfall på indikatorerna. 
 

Ekonomistyrning 
Principen om god ekonomisk hushållning är fastlagd i kommunallagen samt i lagen om kommunal 
redovisning och syftar till att säkerställa att varje generation av kommuninnevånare bär sina egna kostnader. 
Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får 
betala för denna överkonsumtion och på samma sätt ska inte dagens generation bära kostnader för 
kommande generationers behov. 
 
Kommunens ekonomi ska visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att de samlade tillgångarna inte 
urholkas av inflation eller leder till en för låg självfinansieringsgrad av nödvändiga investeringar. 
 
Inom kommunsverige har det blivit en etablerad praxis att räkna med att resultatet bör ligga på två procent 
av skatter och bidrag för en genomsnittskommun. Men varje kommun måste värdera och bedöma aspekterna 
för god ekonomisk hushållning baserat dels på de allmänna kommunala förutsättningarna dels på de egna 
och specifika förutsättningarna.  För Värmdös kommuns del, med en kraftig befolkningsökning och krav på 
investeringar, bör resultatnivån gradvis öka de kommande åren för att senast 2030 ligga på fyra procent. 

Budgetens beståndsdelar och nyttjande 
Den av fullmäktige beslutade budgeten är en rambudget. Respektive nämnd ska senast i december 
innevarande år fastställa en verksamhetsplan med detaljbudget, för de kommande verksamhetsåren. 
Nämnderna förhåller sig till kommunfullmäktiges mål genom att avgränsa dessa utifrån nämndens 
samhällsuppdrag, och fastställer indikatorer för de mål som ligger inom nämndens ansvarsområde. 

Förutsättningar budget för bolagskoncernen 
Upprättandet av budget samt ägardirektiv för KIVAB bolagskoncern har skett i enlighet med av styrelsens 
för KIVAB beslutade styrmodell. Modellen innebär att koncernens bolag upprättat egna förslag till 
rambudgetdokument, vilka efter koncernmässiga överväganden justerats och sammanställts till föreliggande 
gemensamma förslag till rambudget för KIVAB-koncern. 

Driftbudget 
Respektive nämnd får omdisponera medel inom sin rambudget och sitt ansvarsområde1, om beslutet inte av-
viker från kommunfullmäktiges intention och beslut.  

1 Nämndens ansvar fastställs i reglementet och delegation beslutade av kommunfullmäktige 

Justering av nämndernas ramar för kapitalkostnader och lokalkostnader kan ske i samband med tertialrap-
porter eller efter särskilda beslut i kommunstyrelsen efter gällande delegationsordning. Minst en gång under 
löpande budgetår beslutar kommunfullmäktige om en budgetrevidering, varvid hänsyn tas till bland annat ny 
befolkningsprognos med ändrade volymbedömningar. 

Nettobudget 

Varje nämnds budget är angiven som en nettobudget (kostnader minus intäkter). Respektive nämnd har att 
hålla sig inom nettobudgetramen för varje enskilt budgetår. Avvikelser ska återrapporteras till 
kommunfullmäktige snarast möjligt och en åtgärdsplan ska presenteras tillsammans med avvikelserapporten. 

Resursfördelningsmodeller 

En viktig grund för fördelningen av kommunens skattemedel är volymberäkningar utifrån 
befolkningsprognoserna. Det faktum att kommunfullmäktige fattar beslut om nivå på budgetpeng på ett antal 
områden innebär att fullmäktige har volymansvaret för dessa områden. Budgetramarna är beräknade med 
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utgångspunkt från prognostiserade volymer. Kommunfullmäktiges beslut omfattar samtliga de nivåer på 
budgetpengen som framgår av bilaga 1 Värmdö kommuns Pengbilaga. 
 
Volymerna stäms av vid två tillfällen: 

• När budgeten fastställs 
• När den reviderade budgeten behandlas (våren budgetåret) 

 
Även andra delar av den kommunala verksamheten, än de som finansieras med ”peng”, påverkas av 
volymrelaterade förändringar. Dessa förändringar måste också kunna beaktas i fördelningen av resurser; den 
hanteringen sker i allmänhet med prövning i varje enskilt fall i budgetprocessen.  

Overheadkostnader 

OH-debitering kommunstyrelsen 

OH-debitering för att finansiera kommunstyrelsens verksamhetsstöd till nämnderna tas bort för att istället 
anslagsfinansierats. Undantag är den taxefinansierade verksamheten. Nämndernas ramar har justerats i en-
lighet med detta.  

Debitering för IT-kostnader kvarstår. 

OH-debitering inom nämnd 

En omfördelning av kostnader inom nämnd eller verksamhetsområde får endast ske om omfördelningen av 
kostnader stöds av tydliga och dokumenterade ekonomistyrningsprinciper. Omfördelningen får inte bidra till 
ökad administration om inte väsentlig verksamhetsnytta kan påvisas. Varje nämnd ska i sin verksamhetsplan 
för kommande verksamhetsår noggrant specificera de omfördelningarna som får ske inom nämndens verk-
samhet under det kommande budgetåret. I verksamhetsplanen ska det även framgå vilka ingående kostnader 
som avses omfördelas samt vilka fördelningsnycklar som ska användas. Detta för att säkerställa att varje 
budgetenhet får tydliga ekonomiska ramar att utgå ifrån i arbetet med detaljbudgeten. 

Startbidrag inom förskola och grundskola  
Nya enheter, oavsett anordnare, inom förskola och grundskola ges möjlighet till ett startbidrag. Startbidraget 
uppgår till en extra månads skolpeng och utbetalas till större delen (80 procent) tre månader före planerad 
driftstart med en avräkning sex månader efter driftstart. Bidraget utgår endast till nya enheter och således 
inte för utökning av enhet, omorganisation eller flytt av enhet. Med ny förskola avses ny enhet, för vilken 
nämnden i särskild ordning utser anordnare. Bidraget utgår i relation till det nettotillskott av platser som 
tillförs. Med nettotillskott avses effekten av den nya enhetens tillskott, minskat i förekommande fall med det 
antal platser anordnaren sänker kapaciteten med vid annan förskola.  

Investeringar  
Kommunfullmäktige beslutar investeringsbudget som rambudget för respektive nämnd.  

Respektive nämnd får disponera medel inom sin rambudget och sitt ansvarsområde2 om beslutet följer kom-
munfullmäktiges intention och beslut. I de särskilda fall kommunfullmäktige har preciserat investeringsme-
del på projektnivå är investeringsanslagen bundna på denna nivå och ändringar kräver således fullmäktige-
beslut. Kommunstyrelsen har enligt reglemente3 rätt att omdisponera investeringsmedel mellan projekt och 
nämnder inom den av kommunfullmäktige angivna ram och projekt. 

 
2 Nämndens ansvar fastställs i reglementet och delegation beslutade av kommunfullmäktige 
3 Enligt § 24 i Kommunstyrelsens reglemente. 

Den kommunövergripande utbyggnadsplanen, som är en bilaga till Mål och budget, ska tydliggöra planering 
och prioritering inom budgetperioden, men även indikera kommande investeringsbehov för att skapa bra 
framförhållning enligt god ekonomisk hushållning.  
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Nya investeringsprojekt får endast starta om den egna nämnden har godkänt förstudie och investeringen föl-
jer kommunfullmäktiges beslutade planering och prioritering. De investeringar som inte finns upptagna i ut-
byggnadsplanen definieras som nya. I utbyggnadsplanen specificeras projekt som bör starta under budgetpe-
rioden, men som saknar ett komplett investeringsunderlag eller förstudie. När ett sådant underlag finns och 
är godkänt enligt gällande reglemente och delegationsordning kan projektet starta under förutsättning att 
finansiering ryms inom beslutad budgetram.  

Budgetramen är beslutad utifrån förväntat årligt kassaflöde. Den främsta anledningen är att tydliggöra och 
säkerställa bedömningen av kommunens finansieringsbehov samt åskådliggöra tidplanen för projektens ge-
nomförande. Budgetmedel för investeringar får inte överföras mellan budgetår, vilket betyder att outnyttjade 
budgetmedel fryser inne och för pågående projekt behöver därmed prioritering göras inom nästa års ram.  

Som investeringsutgift räknas anskaffningar med en nyttjandeperiod på minst tre år och med ett anskaffning-
svärde om minst ett halvt prisbasbelopp, exklusive moms. För redovisning av investeringar gäller regler och 
principer från gällande lagstiftning4 på området och god redovisningssed. 

4 Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 

Investeringar leder till driftkostnadskonsekvenser. Nämnden kompenseras inte automatiskt för ökade drift-
kostnader. Om driftkostnaderna till följd av investeringen inte kan hanteras inom ordinarie ram behöver det 
beskrivas vilka effektiviseringar och/eller utökad ram som krävs.   

Investeringsprocessen kommer att ses över och utvecklas i syfte att underlätta och effektivisera hanteringen. 
 

Kapitalkostnader 
Kapitalkostnader består alltid av avskrivning plus intern ränta. 

I driftbudgetramarna finns ett utrymme för kapitalkostnader, verksamheten kompenseras dock inte automa-
tiskt för kapitalkostnadernas fluktuationer över tiden. Grundprincipen är dock att nämnderna ska kompense-
ras för ökade kostnader på grund av nya investeringar. Nämnderna kompenseras när kostnadsökningen reali-
serats, med undantag för utbildningsnämnden, efter beslut i kommunstyrelsen. Reinvesteringar finansierar 
nämnderna inom sin befintliga ram för kapitalkostnader. 

Hyreskostnader för lokaler 
Värmdö kommun tillämpar hyressättning för sina egna verksamhetslokaler enligt självkostnadsprincipen i 
linje med den av fullmäktige antagna modellen för hyressättning (KF 2020-12-16 §225/20, 2020KS/0953). 

Varje nämnd som huvudregel rätt till kompensation för sina faktiska hyreskostnader. Kompensationen delas 
ut årligen av kommunstyrelsen i form av lokalkompensation. Nämnderna kompenseras endast för inhyr-
ningar i enlighet med gällande reglemente. Kompensation ges ej om verksamheten stöds av statliga eller reg-
ionala medel som avser hyreskostnader eller om verksamheten har en extern intäkt. Kommunstyrelsen äger 
även rätt att aktivt besluta om att lokalkompensations inte ska utgå, av andra skäl än ovan nämnda. Lokal-
kompensation kan exempelvis nekas om nämnden har en för dyr inhyrning i förhållande den intäkt nämnden
får eller kan ta ut. 

 

Nämnderna kompenseras när lokalkostnadsökningen har realiserats, efter beslut i kommunstyrelsen, med 
undantag för utbildningsnämnden där kompensationen delas ut i budgetprocessen. Underlag för beräkningen 
är justeringen av hyror för verksamhetslokaler i jämförelsen med den historiskt utdelade lokalkompensat-
ionen. 

Nämnderna kompenseras inte automatiskt för ökade driftkostnader för tillkommande lokalytor, utöver ökade 
hyreskostnader, utan dessa ska presenteras som ett led av volymförändringarna i den årliga budgetprocessen 
eller i samband med budgetrevideringen eller budgetuppföljningarna. Nämnderna kompenseras för tillkom-
mande hyreskostnader som genereras av investeringar beslutade av kommunfullmäktige eller inhyrningar 
som godkänts av kommunstyrelsen.  
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Låne- och borgensram 
All finansiering inom kommunkoncernen sköts genom internbanken i kommunens namn. Värmdö Bostäder 
AB svarar dock för sin egen finansiering. Det grundläggande synsättet är att vid varje tillfälle begränsa den 
externa låneskulden genom att effektivt utnyttja kommunkoncernens samlade likviditet. Inriktningen ska 
vara låg risk samt, utifrån den valda risknivån, lägsta möjliga finansieringskostnader och optimalt tillvarata-
gande av konkurrensen på marknaden. 

Kommunfullmäktige fastställer ram för kommunkoncernens totala externa upplåning. Ramen ska fastställas 
med utgångspunkt i beslutade och planerade investeringar i enlighet med budget. Upplåning får genomföras 
för att täcka finansierings- eller refinansieringsbehov i någon av kommunkoncernens verksamheter. Upplå-
ning får även genomföras för löpande likviditetsbehov eller för att upprätthålla betalningsberedskap 

Uppföljning 
Nämndernas ansvar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa budgetramarna är 
grundläggande för styrningen av kommunen. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer och 
uppdrag från kommunfullmäktige. All uppföljning, oberoende av på vilken nivå i organisationen den görs, 
utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser. Kostnads- och 
investeringsdrivande uppdrag som åläggs förvaltningen under löpande budgetår utan medföljande 
finansiering ska redovisas kommunfullmäktige i samband med tertialuppföljning i syfte att kunna synliggöra 
ofinansierade uppdrag som läggs löpande och kan påverka nämndens förmåga att nå det uppdrag som är 
givet av kommunfullmäktige. 
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Ekonomiska ramar kommunförvaltningen 2022 – 2024 
Efter ett par år av lågkonjunktur prognostiseras en hög BNP-tillväxt för 2022 och ekonomin förväntas nå 
normalkonjunktur vid budgetperiodens slut 2024. Kommunerna har klarat sig igenom lågkonjunkturen 
mycket tack vare kraftiga tillskott från staten i form av statsbidrag men har dock en fortsatt utmaning framö-
ver i det demografiska trycket där en åldrande befolkning ökar efterfrågan på välfärdstjänster 

Värmdö kommun tillämpar SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) prognoser i beräkningar av skatter, 
utjämning och generella bidrag. Dessa budgetförutsättningar baseras på den prognos som presenterades 30 
september 2021.  

Värmdö kommun fortsätter att växa och tillväxttakten har ökat under 2021 efter några år med en långsam-
mare tillväxt. Redan under sommaren uppnåddes prognosen för antal invånare för helåret. Utifrån detta gjor-
des en uppdatering av befolkningsprognosen i augusti. Denna budget baseras på den uppdaterade prognosen. 

Penguppräkningar har gjorts för flertalet verksamheter som omfattas av peng. Mer om detta finns att läsa 
under respektive nämnds avsnitt. För de verksamheter som inte finansieras av peng har en generell uppräk-
ning på 2 procent gjorts.  

Detta är en rambudget för 2022 med en plan för 2023 och 2024. Nämnderna tilldelas för budgetåret en netto-
budget och detaljerna hanteras senare i respektive nämnds verksamhetsplan. Varje nämnds ram har i försla-
get avvägts utifrån en helhet, vad som kan vara skäligt att avsätta av kommunens tillgängliga resurser i det 
ekonomiska läge som råder. Nämnderna har till uppgift att prioritera inom ramen.  

Totala driftsramar 
   

    
     

  
   
    

  
    

   
   

Tkr År 2022 År 2023 År 2024
Nämndernas nettokostnader5 -2 531 064 -2 544 288 -2 578 760
Centrala åtaganden -66 724 -130 716 -200 598

Verksamhetens kostnader 
Skatteintäkter 2 464 805 2 557 453 2 642 142
Bidrag och avgifter utjämningssystem 230 235 225 487 260 471

Verksamhetens intäkter 
Finansnetto -22 337 -23 400 -26 700

Resultat 74 915 84 536 96 555
Resultatnivå 2,8% 3,0% 3,3%

5 Inkluderar både externa och interna poster 

 
Värmdö kommun har ett resultatmål för 2022 på 2,8 procent av skatter, utjämning och generella bidrag. 
2023 är motsvarande mål 3,0 procent och 2024 3,3 procent. Kommunens långsiktiga mål är en resultatnivå 
på fyra procent 2030.  

Beräkningar av skatter och utjämning baseras på SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) prognos från 30 
september 2021 samt den uppdaterade befolkningsprognosen från augusti 2021. Budgeten innehåller en 
skattesänkning med 20 öre. Trots sänkningen innebär prognosen en ökning av totala intäkter från skatter och 
utjämning om 132,0 mnkr jämfört med budget 2021, och en ökning med 56,0 mnkr jämfört med prognosen 
för 2022 vid tidpunkten för budget 2021. 
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Nettobudget per nämnd 
   
   
   
   
   

    
   

    
    

    
   
   
   

Tkr År 2022 År 2023 År 2024
Kommunfullmäktige -9 721 -9 831 -9 936
Valnämnden -3 804 -209 -2 254
Kommunstyrelse -253 119 -236 619 -226 019
Utbildningsnämnd -1 320 674 -1 327 821 -1 335 357
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd -4 051 -4 051 -4 051
Socialnämnd -131 625 -128 105 -128 870
Vård- och omsorgsnämnd -573 569 -603 186 -638 522
Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnd -72 518 -71 018 -70 518
Kultur- och fritidsnämnd -85 560 -85 460 -85 460
Överförmyndarnämnd -3 247 -3 247 -3 247
Teknisk nämnd -73 176 -74 741 -74 526
Totalsumma -2 531 064 -2 544 288 -2 578 760

 
Nämndernas nettobudgetar presenteras närmare under respektive nämndavsnitt. 

Finansförvaltning – centrala åtaganden
   

    
   

    
   
   
   
   
   
   

    
   

    
    

   

 
Tkr År 2022 År 2023 År 2024
Pensionskostnader, löneskatt mm -56 000 -59 200 -65 600
Intern ränta 41 834 44 500 47 100
Infrastrukturstöd för skärgården -10 270 -10 270 -10 270
Gustavsbergsprojektet -9 700 -8 500 -2 500
Statsbidrag maxtaxa 10 500 10 500 10 500
Övriga intäkter 1 000 1 000 1 000
Övriga kostnader -1 000 -1 000 -1 000
Anslag för kapitalkostnadskompensation -9 651 -14 300 -23 000
Anslag för lokalkostnadskompensation -14 537 -24 182 -45 682
Anslag för saneringskostnader -5 800 -11 100 -10 300
Generell uppräkning -38 164 -76 846
Centralt avsatt utrymme konjunktur -8 100 -10 000 -12 000
Centralt avsatt utrymme volymer -5 000 -10 000 -12 000
Totalsumma -66 724 -130 716 -200 598

 
I finansförvaltningen och centrala åtaganden ingår posten pensionskostnader och löneskatt på pensionskost-
nader, vilka främst avser kostnader kopplade till tidigare anställningar i kommunen. Prognos för pensions-
kostnader inkluderar ej ränta på pensionsskulden. Dessa ingår istället inom finansiella kostnader enligt rå-
dande redovisningsprincip. Nuvarande anställdas pensionskostnader debiteras respektive nämnd och ingår i 
personalomkostnadspålägget. SKR beslutade 23 april 2021 att ändra antaganden om livslängd i beräkning av 
pensionsskulden för kommuner och regioner. Detta påverkade framför allt utfallet 2021. 2022 innebär detta 
en viss ökning av räntan på pensionsskulden i samband med att skulden ökat.  

Kommunen tillämpar den internränta som SKR rekommenderar. För 2022 innebär det 1,00 procent vilket är 
en förändring med -0,25% jämfört med 2021. Detta medför att intäkterna på centrala poster sjunker jämfört 
med 2021. Samtidigt minskas nämndernas ramar för lägre kostnader för internränta. Även hyrorna sänks och 
därmed även lokalkostnadskompensationen. 

Infrastrukturstödet för skärgården omfattar merkostnader för både förskole- och skolenheter. Anslaget bud-
geteras central men genom successiv överföring av medlen under löpande budgetår disponeras dessa i prak-
tiken av resultatenheterna i skärgården. För att skapa likvärdiga förutsättningar för förskole- och skolverk-
samheten på öar utan broförbindelse så föreslås en höjning av infrastrukturstödet för skärgården som syftar 
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till att verksamheten ska kunna bedrivas i enlighet med skollagen. Stödet har under ett flertal år varit oför-
ändrat samtidigt som antalet elever blivit färre, vilket medför att behovet av ersättning utöver barn- och elev-
peng har ökat. Anslaget för infrastrukturstöd för skärgården ökas därför med 3 500 tkr. 

Bland centrala poster budgeteras även driftkostnader från Gustavsbergsprojektet som 2022 uppgår till totalt 
9 700 tkr. Vilket är en ökning från 2021. Ökningen beror till stor del på en planerad rivning av en luftledning 
på Kråkberget. 

Statsbidraget maxtaxa budgeteras till 10 500 tkr. Bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder kommer att upphöra 
inför 2022. Regeringen har beslutat om ett nytt statsbidrag riktat till förskolan. Det nya bidraget heter Stats-
bidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan och är ett riktat bidrag. I skrivande stund finns inget besked 
om bidraget kommer betalas ut till utbildningskontoret eller direkt till verksamheterna.  

Anslaget för kapitalkostnadskompensation beräknas till 9 651 tkr. I beloppet ingår även det som förväntas 
fördelas ut under 2021. Den del som avser investeringar färdigställda 2022 uppgår till 8 913 tkr. Nämnderna 
kompenseras inte automatiskt för ökade driftkostnader utan dessa ska presenteras som ett led av volymför-
ändringarna i den årliga budgetprocessen eller i samband med budgetrevidering eller budgetuppföljningar. 
Ränte- och avskrivningskostnader för reinvesteringar finansierar nämnderna inom sin befintliga ram för ka-
pitalkostnader. 

Anslag för lokalkostnadskompensation uppgår till 14 537 tkr för kommande budgetår. Enligt kommunens 
ekonomistyrningsprinciper (se sidan 13) har varje nämnd som huvudregel rätt till kompensation för sina fak-
tiska hyreskostnader.  

Nämnderna kompenseras inte direkt i ramen, med undantag för utbildningsnämnden, för ökade hyreskostna-
der eller kapitalkostnader vid lokal- eller investeringsprojekt. Detta sker istället löpande under budgetåren 
efter att inflyttning eller aktivering skett. 

Värmdö kommun förvärvade år 2011 ett flertal fastigheter Gustavsbergs hamn. Några av fastigheterna redo-
visades under centrala poster i avvaktan på förädling och framtida användning. Under 2021 har Gustavsberg 
1:468 som stod för den största delen sålts och kommunen kommer framöver hyra delar av fastigheten för 
vissa verksamheter. Det kvarstående beståndet flyttas till Tekniska nämnden och beräknade framtida hyres-
kostnader budgeteras tills vidare inom lokalkostnadskompensationen. 

Saneringskostnader är osäkra till sin natur och posten bör därmed ses som en reserv. För att underlätta upp-
följning av verksamheterna avsätts sedan 2020 medel för detta centralt. Posten beräknas 2022 uppgå till 
5 800 tkr och inkluderar sanering i Brunn. År 2023 beräknas en ökad kostnad för sanering av Sveviatomten. 

Kommunfullmäktige garanterar volymerna inom flertalet verksamhetsområden genom pengsystem. Mot 
denna bakgrund är det viktigt att ha en beredskap för variationer i utvecklingen. I syfte att hantera volymva-
riationer och säkerställa fullmäktiges volymansvar har en volymreserv om 5 000 tkr avsatts. 

Osäkerhet kring konjunkturutveckling har i första hand bäring på prognoserna för intäkter från skatter och 
utjämning. För att hantera osäkerheter i konjunktur avsätts en konjunkturreserv centralt om 8 100 tkr. 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. 

• Tar beslut om kommunens inriktning och ekonomi. De tar till exempel beslut om budget, skattesats 
och avgifter för kommunal service. 

• Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation.  
• Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna. 
• Väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet. 

Valnämnden hanteras i särskild ordning och i ett eget inspel för 2022 års budget. 

Kommunfullmäktiges ram för budgetperioden utgår från den ram fullmäktige fastställde i november 2020. 
Ramen för 2021 hade då räknats upp jämfört med 2020, men förstärkningen gällde fullt ut valnämnden och 
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har i och med 2021 flyttats ut ur fullmäktiges budget till en egen separata budget för valnämnden. Inom 
kommunfullmäktiges ram ryms dock fortsatt budget för kommunens revisorer samt politiska sekreterare. 

Kommunens revisorer 

Varje kommun och region ansvarar för revisionen av sin verksamhet. Den kommunala revisionen granskar 
på fullmäktiges uppdrag och revisorerna är förtroendevalda. De förtroendevalda revisorerna biträds av sak-
kunniga yrkesrevisorer. Tillsammans prövar de om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styr-
ningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande. 

Driftbudget 
   

    
     

   
     

    
     

     
     
     
     

Tkr År 2021 År 2022 År 2023 År 2024
Budget 

Tillägg lön och inflation 174 110 105 

Volymförändringar 

Övr budgetjusteringar 185

Totalsumma 9 362 9 721 9 831 9 936

 

Tillägg lön och inflation 

• Ramförändring uppräkning arvoden samt generell uppräkning +174 tkr 

Övriga budgetjusteringar 

• Utökad ram för textning av fullmäktiges sammanträden om +300 tkr 
• Ramförändring minskad OH-debitering, -115 tkr 

Förändringar verksamhet och/eller volymförändring befintlig verksamhet 

Kommunfullmäktige finansieras fullt ut med skattemedel och har inga andra intäkter. Majoriteten av kom-
munfullmäktiges kostnader består av utbetalningar av arvoden till ledamöter och politiska sekreterare. 

Principer och relativa nivåer för arvodena fastställs varje mandatperiod i ett särskilt reglemente 
(Ersättningsreglemente för förtroendevalda och politiska sekreterare). Reglementet för innevarande 
mandatperiod (2017KS/0728) fastställer arvoden och ersättningar som andelar av inkomstbasbeloppet, vilket 
innebär att nivån indexuppräknas varje år.  I budgetinspelet för 2022 görs ett antagande om att arvodena 
kommer att indexregleras på samma sätt även mandatperioden 2022-2026 och följaktligen höjs i linje med 
inkomstbasbeloppet från 2022 års nivå. 

Uppräkning av arvode till politisk sekreterare sker mot inkomstbasbeloppet den 1 januari varje år. De 
politiska sekreterarna omfattas inte av bestämmelserna i avsnittet ovan. 

För de av fullmäktige valda revisorerna utgår arvode i linje med fullmäktiges antagna ersättningsprinciper. 
Kommunens externa revisorer ersätts via sina fakturerade arvoden. Uppräkning bör därför ske för 
kommunens revisorer.  

Samtliga förväntade höjningar av arvode täcks in i den generella uppräkningen på 174 tkr. 

Som en följd av lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service (tillgänglighetsdirektivet) 
har kommunen initierat en utredning om textning av de inspelade kommunfullmäktigemöten som publiceras 
på kommunens webbplats. En tidig bedömning är att kostnaderna för att i efterhand texta och publicera 
samtliga fullmäktigemöten under ett år kommer att uppgå till 300 tkr. Kostnadsbilden påverkas främst av 
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vald kvalitet, där automatisk textning inte bedöms vara ett fullgott alternativ för möjligheten att tillgodogöra 
sig innehållet, mötenas omfattning i tid samt säkerhetskrav på digitala plattformar. 

Valnämnden 
Valnämnden ansvarar för planeringen och genomförandet av riksdags-, landstings-, kommunal- och Europa-
parlamentsvalet samt folkomröstningar. Nämnden är främst aktiv före och under valtider, under övrig tid är 
nämnden normalt vilande.  

Under 2021 genomförs en folkomröstning i Värmdö kommun. I förberedelser och genomförande av denna 
vidtar valnämnden ett antal åtgärder som ger synergieffekter i förberedelserna inför kommande allmänna 
val. Valkansliet är aktiverat och kommer fortsatt att bemannas under hela 2022 som är valår för val till riks-
dag, region och kommun.  

För att vara förenliga med vallagen samt Valmyndighetens och Länsstyrelsens riktlinjer har förvaltningen 
lagt ett förslag om ny valdistriktsindelning för beslut (2021VALN/0031). Förslag om ny valdistriktsindelning 
ges av kommunfullmäktige och sedan beslutar Länsstyrelsen. Ärendet hanteras av kommunfullmäktige 10 
november.  

Driftbudget 
   

    
     

    
     

    
     

 
     
   
     

Tkr År 2021 År 2022 År 2023 År 2024
Budget 

Tillägg lön och inflation 4

Volymförändringar 

Övr budgetjusteringar -683 -3 595 2 045 

Totalsumma 4 483 3 804 209 2 254 

 
Tillägg lön och inflation 

• Ramförändring generell uppräkning +4 tkr 

Övriga budgetjusteringar 
• Återföring 2022 tillfälliga medel gällande folkomröstning om -3 828 tkr  
• Tillfälliga medel 2022 för val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige om +3 145 tkr 2022.  
• Återföring 2023 tillfälliga medel för val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige -3 595 tkr (+ 

450 tkr från år 2021, +3 145 tkr från år 2022)  
• Tillfälliga medel 2024 för val till Europaparlamentet om +2 045 tkr  

Förändringar verksamhet och/eller volymförändring befintlig verksamhet 

Valnämnden finansieras främst av skattemedel och får normalt bidrag från staten i samband med val. Den 
övervägande delen av nämndens kostnader under valår består av personalkostnader, tätt följt av köp av verk-
samhet 

Under budgetperioden kommer både val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige (år 2022) samt till 
europaparlamentet (år 2024) hållas. Valnämnden behöver således ett tillskott för att genomföra dessa insat-
ser. Redan 2021 fick nämnden 450 tkr för detta ändamål. 2022 tillförs nämnden ytterligare tillskott på 3 145 
tkr vilket inkluderar medel för extra kostnader i samband med utökning av antalet valdistrikt, utlysandet av 
nya vallokaler och behov av ny lagerlokal. Totalt återförs 3 595 tkr 2023. 
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Långsiktig planering 

Under budgetperioden genomför nämnden val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige samt till 
europaparlamentet. Val till dessa församlingar sker vart fjärde år till riksdagen, region- och 
kommunfullmäktige och val till europaparlamentet genomförs vart femte år. Detta innebär att nämnden 
kommer att behöva aktiveras inför kommande val: 

Riksdagen, region- och kommunfullmäktige 

• Nämnd aktiveras: 2025 
• Val genomförs: 2026 

Europaparlamentet 

• Nämnd aktiveras: 2028 
• Val genomförs: 2029 

 

Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen är kommunens främsta politiska förvaltningsorgan som leder och samordnar kommunens 
angelägenheter samt har ett övergripande ansvar för den kommunala koncernen där både kommunen och de 
kommunala bolagen ingår.  

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomiska förvaltning, arbetsgivarpolitik, övergripande strate-
giska samhällsplanering samt kommunövergripande frågor som exempelvis skärgårds- och näringslivspoli-
tik, säkerhets- och trygghetsarbete samt miljö- och klimatfrågor.  

Kommunstyrelsen har en uppsiktplikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet, av-
talssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725), sådana kommunalförbund som kommunen är 
medlem i samt verksamhet som utförs av privata utförare.  

Kommunstyrelsen är kommunens krisledningsnämnd, pensionsmyndighet, arkivmyndighet samt anställ-
ningsmyndighet för kommunens anställda. 

Vårt smartare Värmdö 

Kommunens satsning Vårt smartare Värmdö ska driva, samordna och stödja digital transformation, 
effektiviseringar och verksamhetsutveckling i kommunens verksamheter. Satsningen har tilldelade 
budgetmedel om totalt 60 mnkr under åren 2021-2023.  

Driftbudget 
   

    
     

    
     

    
     

   
     
      
     

Tkr År 2021 År 2022 År 2023 År 2024
Budget 

Tillägg lön och inflation 4 961

Volymförändringar 

Övr budgetjusteringar 46 693 -16 500 -10 600 

Totalsumma 201 465 253 119 236 619 226 019
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Tillägg lön och inflation 

• Ramförändring generell uppräkning +4 961 tkr 

 

Övriga budgetjusteringar 

• Återföring av tillfälliga medel förstärkning servicecenter -350 tkr 
• Återföring av tillfälliga medel extra städning Corona -927 tkr 
• Återföring av tillfälliga medel för tillgänglighetssatsningar, -300 tkr 
• Ramförändring slopad OH-debitering för verksamhetsstöd, + 45 958 tkr 
• Ramförändring ansvar för kommunikation för digital transformation, +2000 tkr 
• Ramförändring specialistkompetens, +3 800 tkr 
• Ramförändring flytt av personal från Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden till HUB och 

Upphandling, +6 343 tkr 
• Ramförändring sänkt internränta, -526 tkr  
• Ramförändring oförutsedda händelser, +1 000 tkr 
• Tillfälliga medel 2022 för fortsatt deltagande i EU-projekt LEADER, + 200 tkr, återförs 2023  
• Tillfälliga medel 2022 för Karriärsresan, + 1 000 tkr, återförs 2023  
• Tillfälliga medel 2022 för Framtidsvägledning, +500 tkr 
• Tillfälliga medel 2022 för klimatanpassningsplan, + 400 tkr, 200 tkr återförs 2023 och resterande 200 

tkr återförs 2024 
• Ramförändring minskad OH-debitering, -8 410 tkr 
• Ramförändring flytt av ansvar för kommunikation vid digital transformation, webbansvar och specia-

listkompetens, -1 082 tkr 

Vårt Smartare Värmdö 

• Återföring tillfälliga medel, från mål och budget 2021, för utveckling av IT-plattformar, lösningar för 
distansuppkoppling och lösningar för IT-säkerhet -2 933 tkr. 

• Återföring tillfälliga medel för vårt smartare Värmdö återförs med 15 000 tkr 2023 och ytterligare 
10 000 tkr 2024. Budgeten för dessa år blir då 10 000 tkr respektive 0 tkr 

Uppdrag 

• Arbetet med Vision 2030 och Smartare Värmdö innebär ett behov av att satsa på samlad kompetens-
utveckling för att säkra kompetensförsörjningen och förflyttningen mot målen. Kommundirektören 
får i uppdrag att säkerställa en övergripande kompetensutveckling inklusive finansiering för detta.  

Slopad OH-finansiering - Finansiering av verksamhetsstöd 

Som ett led i att effektivisera, minska intern administration och ta bort ej nödvändiga arbetsuppgifter tas 
arbetssättet för att lösa finansieringen av verksamhetsstödet (overhead), bort. I stället för att skicka interna 
fakturor till nämnderna för att finansiera verksamhetsstödet flyttas budgetramar från nämnderna till 
kommunstyrelsen. De belopp som förs över till kommunstyrelsen motsvarar det belopp som fakturerats till 
nämnderna 2021. 
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Nämnd Belopp 2021 (tkr) Belopp 2022 (tkr) 

Kommunfullmäktige 115 0 
Kommunstyrelsen 8 410 45 948 
Socialnämnden 4 490 0 
Vård- och omsorgsnämnden 7 795 0 
Vuxenutbildning och arbetslivsnämnden 1 938 0 
Utbildningsnämnden 17 833 0 
Kultur- och fritidsnämnden 1 313 0 
Bygg, miljö o hälsoskyddsnämnden (skatte) 2 025 0 
Tekniska nämnden (skatte) 2 002 0 
Överförmyndarnämnden 28 0 
Summa skattekollektivet 45 948 45 948 

 
Debitering av verksamhetsstöd kommer att fortsätta till taxekollektiven inom tekniska nämnden, bygg miljö 
och hälsoskyddsnämnden om totalt 13,7 mnkr samt till bolagskoncernen om totalt 0,6 mnkr. Under 2022 
genomförs en översyn dessa debiteringar.  

Förändringar verksamhet och/eller volymförändring befintlig verksamhet 

EU-projekt LEADER 

LEADER är metod för landsbygds- och skärgårdsutveckling som till största del finansieras av strukturfonder 
i EU samt via statlig och kommunal medfinansiering.  Värmdö kommun har varit med i LEADER Stock-
holmsbygd under perioden 2014–2020 och därmed ingått som representant i styrelsen och medfinansierat 
projektet. Verksamheten tillförs ny budget och fortsätter enligt nuvarande strategi, nuvarande geografi och 
med den nuvarande styrelsen. 

Karriärsresan 

Kompetensutvecklingen av kommunens personal är en viktig del i kommunens arbete med att fortsätta vara 
en attraktiv arbetsgivare. Under 2022 kommer därför ett särskilt projekt inom kompetensutveckling att ge-
nomföras. För ändamålet avsätts 1 000 tkr.  

Klimatanpassning 

I det fortsatta arbetet med att upprätta en klimatanpassningsstrategi och en handlingsplan finns behov av att 
anlita både extern och intern kompetens på grund av omfattning och komplexitet på arbetet. Kostnaderna för 
att anlita extern kompetens beräknas uppgå till 600 tkr under två år 400 tkr 2022 och 200 tkr 2023.  

Framtidsvägledning 
Ungdomar i högstadieåldern står inför valet av framtida utbildning och yrkesval. Under 2022 kommer ett 
nytt projekt under namnet ”Framtidsvägledning” genomföras riktat till högstadieelever. Framtidsvägled-
ningen ska vara ett projekt där näringslivskontoret i samverkan med frivilliga lokala företag ska inspirera 
och fånga intresset hos högstadieelever i kommunens skolor. För ändamålet avsätts 500 tkr 

Centralisering av stödfunktioner 
Kommunstyrelsen påbörjade redan under 2020 ett utvecklingsarbete för att säkerställa ändamålsenliga och 
effektiva styr- och stödprocesser i linje med tidigare fattade beslut om centralisering av stödfunktioner. 
Detta arbete fortgår även 2022 och kommer att leda till förändrade arbetssätt under kommande budgetpe-
riod. Som ett led i detta genomförs nedan flytt av medel. 

Omorganisation 

1 samband med att individ- och arbetslivskontoret delas i två nya kontor, ett individ- och familjeomsorgs-
kontor och ett vuxenutbildnings- och arbetsmarknadskontor centraliseras funktionen för systemförvaltning 
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av socialtjänstens verksamhetssystem, Combine, samt funktioner för avtalsuppföljning och upphandling. Det 
innebär att systemförvaltare och upphandlare flyttas över till kommunstyrelsens kontor för HUB och kom-
munledningskontoret.  

Specialistkompetens 

I Budgetförutsättningar 2022-2024 (dnr 2021KS/0644) beslutades om en förstärkning inom HR-kompetens 
och juridisk kompetens, kostnader för säkerhetssamordnare och medarbetarundersökning. Kompetenserna är 
specialister som kommer att vara en tillgång för hela kommunen och därför bäst placeras centralt inom kom-
munstyrelsen. Då dessa funktioner inte längre finansieras genom intern debitering till nämnderna överförs 
budgetmedel från nämnderna till kommunstyrelsen om totalt 3 830 tkr. 

Stöd för digital transformation 

För att med ett helhetsperspektiv underlätta för nämnderna i digital transformation utifrån, mål Vision 2030 
och Smartare Värmdö tar kommunstyrelsen ett utökat ansvar för interna och externa kommunikationska-
naler, till exempel intranät och extern webb. 2 000 tkr överförs från nämndernas budget till kommunstyrel-
sen för ändamålet. Respektive nämnd kommer fortsatt ansvara för verksamhetsspecifik kommunikation 
inom sitt område. 

Effektivisering under budgetperioden 
Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att skapa tydliga, samlade och ändamålsenliga stödprocesser som 
gör att kommunens kärnverksamheter kan fokusera på att leverera verksamhet som skapar värde för 
kommunens målgrupper. Detta är dels ett led för att fullfölja tidigare beslut om centralisering dels ett led i 
att rusta kommunen för framtida arbetssätt och utmaningar. Kommunledningskontoret kommer att stärka 
arbetet och i samarbete med övriga kontor samla de resurser som krävs för att ge ett stöd av hög kvalitet till 
hela kommunen. Ytterligare justeringar kan komma att ske under året.  

Effektivisering genom Vårt smartare Värmdö  

Eventuella ökade förvaltningskostnader för kommunens IT-verksamhet kommer finansieras inom befintlig 
budget. Kommunstyrelsens förvaltning av IT-system finansieras idag via en intern debitering. 

Under 2021 har centralisering av personal med digital kompetens förekommit till kommunstyrelsen i syfte 
att uppnå ökad effektivitet. Detta motsvaras av en justering i budgetram mellan nämnderna för att säkra 
finansiering. Ytterligare förändringar kan komma att ske under året.  

Planering och långsiktig effektivisering 

Som ett led i arbetet med verksamhetsutveckling genom vårt smartare Värmdö ingår att se över hur 
arbetssättet inom hela förvaltningen kan stödjas och effektiviseras genom digitalisering och automatisering. 
Detta gäller även det specifika utvecklingsarbetet inom kommunledningskontoret som beskrivs ovan.  

Det sker en ständig omvärldsbevakning inom hela samhällsbyggnadsprocessen för att säkerställa att nya 
lagar, riktlinjer och möjligheter till digitalisering implementeras samt att nya arbetssätt tas tillvara för att 
optimera verksamheten och öka produktiviteten där så är möjligt utifrån uppdraget och utifrån en ekonomi i 
balans. Arbetet med den gemensamma kommunövergripande planeringen kommer fortsätta och ha ett stort 
fokus på ekonomiska konsekvenser i tidiga skeden i samhällsbyggnadsprocessen. Detta för att skapa 
förutsättningar att säkerställa att kommunen klarar de ekonomiska åtaganden som en utveckling medför till 
exempel genom samordning mellan bostadsbyggande och lokalförsörjning. 
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Utbildningsnämnden 
Nämnden har ansvar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av kommunens uppgifter som huvudman 
enligt skollagen (exklusive vuxenutbildning). Det innebär att nämnden svarar för utförande av verksamheten 
i kommunal regi, inklusive mål och uppföljning av verksamheten, samt att de målgrupper som verksamheten 
riktar sig mot får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Nämnden ansvarar för kom-
munens uppgifter som hemkommun inom förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola samt fritidshem, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola. 

Driftbudget 
Tkr År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 
Budget     

     
Tillägg lön och inflation  4 583   

     
Volymförändringar  8 834 7 147 7 536 

     
Övr budgetjusteringar  16 658   

     
Totalsumma 1 290 599 1 320 674 1 327 821 1 335 357 

     
 
 

Tillägg lön och inflation 

• Ramförändring generell uppräkning +4 583 tkr (inkluderar ej verksamheter som har fått extra peng-
höjningar). 

Volymförändringar 

• Volymkompensationen för förskolan grundar sig på befolkningsprognosen och landar för 2022 på 
+46 barn, 2023 på +31 barn och 2024 på +66 barn  

• Volymkompensationen för grundskolan grundar sig på befolkningsprognosen och landar för 2022 på 
+13 elever, 2023 på +17 elever och 2024 på +26 elever 

• Volymkompensationen för gymnasieskolan grundar sig på befolkningsprognosen och landar för 2022 
på +61 elever, 2023 på +23 elever samt 2024 på -17 elever 

Övriga budgetjusteringar 

• Peng för grundskola räknas upp med ett snitt på 4%, sammanlagt tillförs nämnden +17 600 tkr för 
detta ändamål. 

• Peng för förskola räknas upp med ett snitt på 3%, sammanlagt tillförs nämnden + 8 400 tkr för detta 
ändamål. 

• Peng för grundsärskolan räknas upp med 3%, sammanlagt tillförs nämnden +660 tkr 
• Återföring av tillfälliga medel 2022 för startbidrag, -5 000 tkr 
• Ramförändring för höjning av länsprislista gymnasiet 1,5%, +3 000 tkr. 
• Ramförändring sänkning internränta -85 tkr. 
• Ramförändring utökat utbud inom ramen för introduktionsprogrammen på Gustavsbergs gymnasium 

samt höjda ersättningsnivåer, +1 000 tkr  
• Ramhöjning kapitalkostnadskompensation, 3 153 tkr 
• Ramförändring höjd lokalkostnadskompensation, 8 027 tkr 
• Ramförändring minskad OH-debitering -17 833 tkr  
• Ramförändring flytt av ansvar för kommunikation vid digital transformation, webbansvar, och speci-

alistkompetens, -2 264 tkr 
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Uppdrag 

• Utbildningsnämnden uppdras att i tertialrapport 1 redovisa planerade insatser per skolform för att 
öka andelen elever som når kunskapskraven samt redovisa uppföljning av dessa insatser i tertialrap-
port 2. 

Förändringar verksamhet och/eller volymförändring befintlig verksamhet 
Värmdö står stark i pengnivån för kommunens verksamheter inom utbildningsnämnden. Tidigare år under 
mandatperioden har utbildningsnämnden erhållit satsningar inom grundskola 9%, förskola 5% och gymna-
siet cirka 3%. Årets satsningar innebär en ytterligare rejäl satsning och bidrar till sammantaget 13% för 
grundskolan, 8 % förskolan och cirka 4,5% gymnasiet. Den gemensamma målsättning är att varje elev, utan 
undantag, ska få de bästa förutsättningarna för att uppnå kunskapskraven, höga meritvärden och därmed be-
hörighet till önskad gymnasie- eller yrkesgymnasieinriktning.  

Ersättningarna för introduktionsprogrammen har varit oförändrade under flera år. Bedömningen är att dessa 
behöver höjas. För ändamålet tillsätts 1 000 tkr vilket motsvarar en höjning med i genomsnitt 15 procent. 

Kommunen har tidigare tagit fram en åtgärdsplan för säkra skolvägar. I investeringsbudgeten finns medel 
avsatta för ändamålet och det är av yttersta vikt att utbildningskontoret bevakar och arbetar för åtgärdspla-
nens genomförande.  

Effektivisering under budgetperioden 

Anpassning av skolorganisation 

Arbetet med att anpassa skolornas organisation efter befintligt elevantal och överkapacitet i platsutbud forts-
ätter. Effekter av dessa förändringar förväntas att ge en budget i balans för egen regi i december 2021. Ge-
nom den samlokalisering som genomförts inom förskolan fortsätter effektiviseringen av lokalutnyttjande i 
relation till barnantal och kapacitet. 

Schablonisering av tilläggsbelopp  

Genom att schablonmässigt nyckla ut de största delarna av tilläggsbeloppen till skolor i egen regi sparas ad-
ministrativ tid som annars läggs på handläggning av. Den minskade administrativa tiden uppstår främst i 
skolorna i skrivande av ansökan och en mycket grov uppskattning är att den frigjorda administrativa tiden 
sammanlagt sannolikt uppgår till någonstans mellan 2 000 och 4 000 timmar årligen på skolor och gymna-
sieskolor. Denna frigjorda tid ska istället användas till förebyggande och främjande arbete med eleverna. 

Automatisering/robotisering  

Inom programmet Smartare skola ses möjligheterna över att automatisera delar av skolvalsprocessen till för-
skola och skola. Andra processer som också utreds där administrativ tid kan frigöras är skolskjutsansökan 
och hantering av inackorderingsbidrag. Dessa utvecklingsinsatser hanteras inom satsningen Vårt smartare 
Värmdö och effekterna på minskad administrativ tid kommer löpande att följas upp. 

Planering och långsiktig effektivisering 

En smartare skola 

Programmet En smartare skola ska resultera i en förnyad digital miljö och införande av nya arbetssätt inom 
förskola och skola genom den digitala transformationen som sker. Målet är att öka möjligheterna för eleverna 
att nå en ökad måluppfyllelse. Genom införandet av ny teknik och förändrade arbetssätt frigörs tid som med-
arbetare kan lägga på sitt kärnuppdrag. Den digitala transformationen ska leda till samlade, smarta, flexibla 
och digitala tjänster och funktioner, som underlättar vardagen för elever, vårdnadshavare och skolpersonal. 

Lokalbestånd  

Vid prognosperioden början 2022 förväntas det finnas ett överskott på platser i kommunen. Överkapaciteten 
förväntas öka ytterligare hösten 2023 i samband med att IES Värmdö utökar med två klasser i åk 9. Sedan 
kommer överkapaciteten minska succesivt i takt med att befolkningen ökar men där prognosen visar en fort-
satt överkapacitet vid prognosperiodens slut.    
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Överkapaciteten i lokaler innebär att lokalerna inte används optimalt vilket resulterar i högre lokalkostnader 
per elev. Då lokalkostnadsersättningen till fristående utförare ska motsvara den genomsnittliga lokalkostna-
den per elev i egen regi, så innebär en överkapacitet i lokaler även att ersättningen till fristående utförare blir 
högre än nödvändigt. 

Det finns effektivitetsvinster med att styra elevströmmarna till skolor så att klasser blir tillräckligt stora. 
Detta då fulla klasser innebär mer skolpeng, vilket ökar möjligheterna för att organisera och bemanna verk-
samheten, något som i sig ökar möjligheterna för eleverna att nå en ökad måluppfyllelse. Denna åtgärd 
måste dock ställas mot andra hänsyn, såsom valfrihet och närhetsprincipen, då en sådan förändring kan med-
föra att elever och vårdnadshavare inte får sitt förstahandsval i skolvalet genom att antalet årskurser på en 
skola begränsas till förmån för en annan skola för att nå fulla klasser.  

Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden 
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgifter omfattar både verksamhet av servicekaraktär och myn-
dighetsutövning. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för att med utgångspunkt från fullmäkti-
ges riktlinjer samt regler i plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen med tillhörande lagstöd inom 
verksamhetsområdet, pröva frågor om anmälningar eller ansökningar om bygglov, små avloppsanlägg-
ningar, strandskydd med mer. 

Driftbudget 
Tkr År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 
Budget     

     
Tillägg lön och inflation  75   

     
Volymförändringar     

     
Övr budgetjusteringar  -2 182   

     
Totalsumma 6 158 4 051 4 051 4 051 

     
 

Tillägg lön och inflation 

• Ramförändring generell uppräkning +75 tkr 

Övriga budgetjusteringar 

• Ramförändring avgiftsfria bygglov för solpaneler +100 tkr. 
• Ramförändring minskad OH-debitering -2 025 tkr  
• Ramförändring flytt av ansvar för kommunikation vid digital transformation, webbansvar och specia-

listkompetens, -257 tkr 
 

Förändringar verksamhet och/eller volymförändring befintlig verksamhet 
Med dagens lagstiftning krävs det inte bygglov för att installera solpaneler på sin fastighet så länge som sol-
panelerna följer takfallet eller att fastigheten inte befinner sig i kulturmiljöområde. För att ytterligare premi-
era valet att installera solpaneler på sin fastighet avsätts medel för att avgiftsbefria de återstående byggloven 
för solpaneler. För ändamålet avsätts 100 tkr. 

I samband med att kommunfullmäktiges mål att inventera alla avlopp innan 2022 uppfylls kommer en ny 
tillsynsplan för små avlopp att behöva tas fram. Planen som kommer att tas fram under budgetperioden ska 
beskriva hur tillsyn av avlopp och torra toalettlösningar ska ske på sikt.  
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Effektivisering under budgetperioden 
Ett initiativ pågår för att införa en bokningsfunktion för digitala möten (som ersättning/komplement för den 
uppskattade möjligheten till drop-in som har pausats under pandemin). Ett annat initiativ är en robotise-
ring/automatisering av registrering av inkomna enkäter och blanketter via Värmdö kommuns robot Alex 
Alexandra. 

Undersökning pågår av möjligheten för en "bygglovapp", ett projekt som går hand i hand med digitalisering 
av detaljplaner och utredning av fastighetsgränser med drönare tillsammans med Kart- och GIS. Digitali-
seringen av detaljplaner kommer innebära en effektivisering inom handläggning av bygglov.   

Planering och långsiktig effektivisering 

Förändrade arbetssätt 

För att korta ledtiderna för medborgare och näringsliv men även för handläggare utvecklas nämndens arbets-
sätt för att bli ännu mer digitala. Alla verksamheter har också till uppgift att identifiera moment som skulle 
kunna automatiseras. 

Socialnämnden 
Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, exklusive ekonomiskt bistånd i enlig-
het med gällande lagstiftning. I detta ingår stöd och insatser till barn, unga och deras familjer, stöd till perso-
ner med olika former av beroendeproblematik, insatser inom socialpsykiatrin samt mottagande av ensam-
kommande barn och unga. Även familjerätt, familjerådgivning, stöd till våldsutsatta och andra brottsoffer 
samt visst anhörigstöd ingår i nämndens ansvarsområde.  

Driftsbudget 
Tkr År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 
Budget     

     
Tillägg lön och inflation  2 496   

     
Volymförändringar  3 185 2 380 2 765 

     
Övr budgetjusteringar  -11 516 -5 900 -2 000 

     
Totalsumma 137 460 131 625 128 105 128 870 

     
 

Tillägg lön och inflation 

• Ramförändring generell uppräkning +2 496 tkr 

Volymförändringar 

• Volymkompensationen grundar sig på prognos för antalet invånare 0-24 år och 25 år och äldre och 
uppgår 2022 till 3 185 tkr.  

Övriga budgetjusteringar 

• Utifrån den åtgärdsplan som tidigare har tagits fram i nämndens verksamheter har fortsatta effektivi-
seringar på -12 000 tkr identifierats under åren 2022 till 2024. Av dessa bedöms -5 000 tkr kunna 
hanteras 2022. 

• Ramförändring flytt av medarbetare från nämnden till kommunstyrelsen, HUB och upphand-
ling, -2 355 tkr 

• Ramförändring minskad OH-debitering -4 490 tkr  
• Ramförändring flytt av ansvar för kommunikation vid digital transformation, webbansvar och specia-

listkompetens, -571 tkr 
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• Tillfälliga medel, våld i nära relationer +400 tkr återförs 2023 
• Tillfälliga medel, ungdomskonsulenterna /polarna +500 tkr återförs 2023 
 

Förändringar verksamhet och/eller volymförändring befintlig verksamhet  
Våld i nära relationer är en stor och angelägen fråga. Värmdö kommun har en gedigen organisation inom 
socialtjänsten för att kunna bistå med den hjälp och det stöd som krävs. Sannolikt finns ett mörkertal med 
fler individer, oftast kvinnor, än de som socialtjänsten kommer i kontakt med. Ideella krafter blir därmed ett 
viktigt verktyg för att bredda stödet. Därför avsätts 400 tkr till Socialnämnden som ska användas till samver-
kansformer för ändamålet. 

Ungdomskonsulenterna / Polarna är socialtjänstens fältverksamhet och består av vuxna arbetsledare (ung-
domskonsulenter) som tillsammans med ungdomar mellan 18 och 21 år är ute på fredags- och lördagskvällar 
och bedriver förebyggande och uppsökande arbete bland ungdomar. Ungdomskonsulenterna är inte enbart 
arbetsledare för Polarna utan även en del av socialtjänstens förebyggande och uppsökande verksamhet och 
genomför bland annat ungdomstjänst, preventionsbesök i skolor, föräldramöten och är delaktiga i kommu-
nens trygghetsskapande arbete. I budget för 2022 genomförs en särskild satsning på att utöka de förebyg-
gande insatserna och stötta polarnas arbete ytterligare. För ändamålet avsätts 500 tkr. 

Förändringar i verksamhet och volymer i socialnämndens verksamheter kan vara svåra att förutse då behov i 
olika målgrupper kan variera stort över tid. De mest kostnadsdrivande insatserna är olika typer av place-
ringar. Aktualiseringar, dvs inkomna ärenden som snabbt behöver hanteras inom barn och ungdomsvården 
påverkar också direkt behovet av personal i denna verksamhet. 

I Värmdö kommun har vi hittills inte sett att verksamheterna påverkats i den omfattningen att det finns skäl 
till att förändra arbetssätt eller på annat sätt ta fram åtgärder utifrån konsekvenser av covid-19. 

Volymutveckling - barn och ungdomsvård 
0-18 år  

utfall 
2019 

utfall 
2020 

prognos 
2021 

prognos 
2022 

prognos 
2023 

prognos 
2024 

Aktualiseringar 1 923 1 902 1 900 1 900 1 902 1 904 
Inledda utredningar 575 447 456 456 456 457 
Andel aktualiseringar som går till utredning 30% 24% 24% 24% 24% 24% 

Prognosen för aktualiseringar 2021-2024 är grundad på befolkningsprognosen för åldersgruppen 0-18 år. 
Utifrån pandemin så kan prognosen komma att förändras. 

Antalet inkomna orosanmälningar 2021–2024 gällande barn och ungdom förväntas följa befolkningsprogno-
sen och andelen öppnade utredningar förväntas ligga kvar på samma nivå vilket är en lägre nivå än vid en 
nationell jämförelse.  

Inom socialnämndens institutionsvård (HVB-hem, stödboende), jour- och familjehemsvård har kostnaden 
minskat och i prognos framåt förväntas placeringskostnaden rymmas inom befintlig ram.  

Trenden visar ett fortsatt ökat behov av beroendevård. Med fler interna boendelösningar i kombination med 
öppenvårdsinsatser bidrar det till att den förväntade kostnadsökningen ryms inom befintlig ram.  

Antalet personer som varit aktuella inom socialpsykiatrin i Värmdö kommun har minskat under senare år. 
däremot har antalet stödboendeplaceringar ökat. För att minska placeringskostnaden behövs fler interna bo-
endealternativ som kan kombineras med individuellt anpassat boendestöd. Under förutsättning att fler in-
terna boendealternativ ordnas kommer placeringskostnaden att minska. 

Den nationella strategin som är framtagen för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och som 
pågår 2017 – 2026 i kombination med en lagförändring som trädde i kraft 1 juli 2021 medför ett ökat fokus 
på våldsutsatta. För socialnämnden innebär detta ett förväntat ökat behov av både förebyggande stöd och 
antal placeringar i skyddat boende.  
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Effektivisering under budgetperioden 
Värmdö kommuns nettokostnadsavvikelse inom individ- och familjeomsorgen avviker negativt i jämförelse 
med förväntad referenskostnad. Som ett led i en nettokostnad motsvarande socioekonomiskt liknande kom-
muner justerades nämndens ram inför 2021 med 10 000 tkr exklusive volymkompensationer.  

Ett antal konkreta åtgärder och ställningstaganden har tagits fram i syfte att minska kostnader med 12 000 
tkr exklusive volymkompensationer fram till 2024.  

Planering och långsiktig effektivisering 
De åtgärder som presenteras ovan kommer ha effekt på både kort och lång sikt.  

En del av åtgärderna medför mer service och stöd till kommuninvånaren genom lättillgängliga och förebyg-
gande stödinsatser medan andra ger samordningsvinster så att personer får rätt beslut om insatser då behov 
uppstår.  

För att minska placeringskostnaderna behövs fler interna boendelösningar. Principer kommer att tas fram för 
vilka målgrupper som ska prioriteras och om hur olika boendeformer ska utformas.  

Införande av digitala tjänster och funktioner fortsätter och effekten av det ger mer tid till att följa upp och 
säkerställa att det stöd och insatser som ges genom socialtjänsten ger önskad effekt. 

Vård- och omsorgsnämnden  
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg och fullgör uppgifter enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och tillhörande författningar avse-
ende personer över 65 år och personer med funktionsnedsättningar, med undantag för de uppgifter som ålig-
ger socialnämnden. Ansvarsområdet omfattar myndighetsutövning, förebyggande verksamheter samt utfö-
rarverksamheter som styrs av Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd till vissa funktionshindrade 
(LSS). Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att insatser och beslut är rättssäkra, kostnadseffektiva och 
av god kvalitet. Nämndens verksamhet styrs till största del av lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd och nat-
ionella riktlinjer. 

Driftbudget 
Tkr År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 
Budget     

     
Tillägg lön och inflation  901   

     
Volymförändringar  23 466 30 117 35 336 

     
Övr budgetjusteringar  5 077 -500  

     
Totalsumma 544 125 573 569 603 186 638 522 

     
 

Tillägg lön och inflation 

• Ramförändring generell uppräkning +901 tkr exklusive penguppräkningar 

Volymförändringar 

• Volymkompensationen för äldreomsorgen uppgår till 18 766 tkr för år 2022. En översyn av 
volymkompensationen pågår till följd av att fler blir friskare högre upp i åldrarna. 

• Volymkompensationen för funktionsstöd uppgår till 4 700 tkr för år 2022. Detta är kompensation för 
faktiskt kända volymökningar och en uppskattning av dess kostnader.  
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Övriga budgetjusteringar 

• Peng inom äldreomsorg räknas upp med ett snitt på 3,8%, sammanlagt tillförs nämnden +11 900 tkr 
för detta ändamål. 

• Peng för funktionsstöd räknas upp med ett snitt på 4,0%, sammanlagt tillförs nämnden + 3 400 tkr 
för detta ändamål. 

• Ramförändring, satsning till Hemtjänsten, +750 tkr 
• Ramförändring kompensation för högre kostnader enligt OPI (omsorgsprisindex)  +1 300 tkr. 
• Ramförändring flytt av medarbetare från nämnden till HUB och upphandling (KS), -3 988 tkr. 
• Ramförändring minskad OH-debitering -7 795 tkr  
• Ramförändring flytt av ansvar för kommunikation vid digital transformation, webbansvar och specia-

listkompetens, -990 tkr 
• Tillfälliga medel 2022 för kompetenshöjning inom funktionsstöd +500 tkr, återföring 2023 
 

Förändringar verksamhet och/eller volymförändring befintlig verksamhet 

Peng inom äldreomsorg 

Årets ramhöjning förväntas ge kvalitetsutveckling, kompetensutveckling och i förlängningen ge nytta till de 
boende. 

Stimulansmedel inom hemtjänsten 

Inom hemtjänsten är kontinuitet viktig. För att skapa incitament för utförarna att arbeta mer med kontinuite-
ten och på det sättet skapa bättre kvalitet för hemtjänsttagaren införs stimulansmedel som motsvarar en halv 
hemtjänsttimme per hemtjänsttagare och uppföljningstillfälle. För detta ändamål höjs ramen med 750 tkr. 
Uppföljningen ska ske tertialsvis under en 14-dagarsperiod där en kontinuitet på tio eller färre personal ger 
rätt till denna extra ersättning.  

Hemtjänstupphandling 

Upphandling av hemtjänst har genomförts enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) och syftar till att 
skapa en stabil och hållbar hemtjänstmarknad på lång sikt med höjd kvalitet och trygghet för hemtjänstta-
garen. När detta dokument skrivs är upphandlingen överklagad vilket innebär att förutsättningarna för utfal-
let för den nya upphandlingsformen inte är klara.  

Hälso- och sjukvårdslagen  

Det finns ett ökat behov av hälso- och sjukvårdsinsatser inom såväl särskilda boenden som inom funktions-
stöd. Personer med komplexa sjukdomstillstånd flyttar in i särskilda boenden och får insatser inom olika 
verksamheter inom vård och omsorg. Pandemin har visat på behov av förstärkning av medicinsk kompetens 
utifrån bristen på sjuksköterskor. Detta kommer att kräva en högre medicinsk kompetens hos undersköters-
korna.  

För att utveckla HSL och samarbete med regionen inom verksamhetsområdet funktionsstöd så kommer ett 
stimulansmedel att användas för att bygga upp LSS-hälsan.  

Volymförändringar 

Volymkompensationen för funktionsstöd har tidigare beräknats utifrån befolkningsprognosen för antalet in-
divider 0-64 år. Behovet av insatser inom funktionsstöd kommer inte fram i befolkningsprognosen. Det på-
går därför en översyn för att ta fram en modell för beräkning av volymkompensationen för dessa insatser.  

Effektivisering under budgetperioden 
Bemanningsekonomi behöver regelbundet uppdateras gällande kompetens hos chefer och planerare, liksom 
grundläggande ekonomisk kompetens. En god schemateknik som anpassas till varje verksamhets behov 
skapar bättre struktur och förutsättningar för en budget i balans för utförarna i kommunens egen regi. Ytter-
ligare kostnadseffektiviseringar är tillgången till ett ökat antal lägenheter för en mer flexibel verksamhetslös-
ning för personer med insatser inom funktionsstöd.  
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Planering och långsiktiga effektiviseringar  
Allt agerande inom verksamheternas utveckling som leder till en förflyttning måste ske utifrån medborga-
rens fokus, med utgångspunkt i livshändelseperspektivet. Medborgarens behov ska styra all verksamhetsut-
veckling så att inte utvecklingen fastnar i ansvarsområden, organisatoriska gränser eller hierarkisk styrning. 
Den digitala utvecklingen kräver sammanhållen satsning, utökad kompetens men också en samsyn och en 
verksamhetsförståelse i vad, hur och när satsningar ska göras. Inom myndighet pågår automatisering av de 
processer som är möjliga att automatisera och därmed omvandla icke värdeskapande administrativ tid till 
bättre kvalitet för våra medborgare. En utveckling av välfärdsteknik inom samtliga verksamheter pågår. Det 
handlar om smarta toaletter, duschar och trygghetsskapande tillsynslarm på boenden inom äldreomsorg och 
funktionsstöd men också för hemtjänsten. 

Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden 
Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden ansvarar för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för 
vuxna, yrkeshögskola, arbetsfrämjande insatser, samt för mottagande och bosättning av nyanlända. I nämn-
dens uppdrag ingår även ekonomiskt bistånd, vissa andra insatser med stöd av socialtjänstlagen samt budget 
och skuldrådgivning. Samverkan med näringslivet, med skolan, med andra myndigheter och i länsövergri-
pande nätverk är viktiga inslag i nämndens verksamhet. Nämnden samverkar exempelvis via projekt och 
verksamhet inom ramen för samordningsförbundet VärNa.  

Driftbudget 
Tkr År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 
Budget     

     
Tillägg lön och inflation  1 381   

     
Volymförändringar     

     
Övr budgetjusteringar  -1 184 -1 500 -500 

     
Totalsumma 72 321 72 518 71 018  70 518 

     
 
 

Tillägg lön och inflation 

• Ramförändring generell uppräkning +1 381 tkr 

Övriga budgetjusteringar 

• Ramförändring effektivisering – 1 000 tkr för 2022 och ytterligare -500 tkr 2023 och 2024 
• Ramförändring minskad OH-debitering -1 938 tkr  
• Ramförändring flytt av ansvar för kommunikation vid digital transformation, webbansvar och specia-

listkompetens, -246 tkr 
• Ramförändring ökad efterfrågan vuxenutbildning 1 000 tkr 
• Tillfälliga medel, ungdomsjobb +1 000 tkr, återförs 2023 
 

Förändringar verksamhet och/eller volymförändring befintlig verksamhet  
Utifrån den åtgärdsplan som tagits fram i nämndens verksamheter har effektiviseringar på -2 000 tkr identi-
fierats under perioden 2022-2024. Av dessa bedöms -1 000 tkr rimligt att genomföra 2022 och avser verk-
samheten ekonomiskt bistånd. 

Under pandemin har arbetslösheten ökat och i Värmdö ser vi särskilt oroande på hur arbetslösheten bland 
unga vuxna ökat. Under 2021 har särskilda satsningar gjorts där unga som haft svårt att få ett jobb på egen 
hand varit prioriterade. Detta har lett till stora framgångar. Vi ser i pandemins fotspår att fortsatta satsningar 
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på målgruppen är viktigt för att minska risken för långvarigt utanförskap. Vår målsättning är att alla som 
kan, ska jobba. För ändamålet avsätts 1 000 tkr.   

Enligt Arbetsförmedlingens prognos väntas antalet sysselsatta öka med 1,3 procent under 2022. Långtidsar-
betslöshet, som medför behov av ekonomiskt bistånd, är den stora utmaningen som väntas prägla budgetpe-
rioden. Nämndens verksamheter kommer ha ett särskilt fokus på att motverka långtidsarbetslöshet genom ett 
aktivt arbetsmarknadsarbete.  

Vuxenutbildningen är en viktig faktor för de utmaningar och omställningsbehov som såväl arbetsmarknaden 
som arbetstagarna förväntas behöva. I Värmdö har detta visat sig i ett ökat söktryck till vuxenutbildningen. 
Förväntningarna är att efterfrågan på yrkesvux och yrkeshögskoleutbildning kvarstår på en tämligen hög 
nivå. Den generella befolkningsökningen i kommunen kan ge något större volymer över tid. För ändamålet 
avsätts 1 000 tkr.  

Förväntat mottagande av nyanlända för bosättning åren 2022 till 2024 förväntas fortsättningsvis vara ca 70 
personer per år, detta kan komma att ändras utifrån händelser i omvärlden. Mottagandet av nyanlända har 
periodvis varit pausat under 2020-2021. Detta leder till att mottagandetalen flyttas framåt och att kommunen 
under 2022 sannolikt behöver ta emot nyanlända som avser kvoten bakåt i tiden 

Effektivisering under budgetperioden 
Med utgångspunkt i initiativet om en aktiv arbetsmarknadspolitik kommer förändringar göras under peri-
oden som bedöms få positiv bäring på det ekonomiska biståndet och arbetslösheten i Värmdö. Digitalisering 
av ansökningsprocessen och vidare automatisering bedöms ge ytterligare effektivisering av handläggningen. 
Detta möjliggör mer tid för snabbare och mer träffsäkra insatser. Arbetsförmedlingen och nya satsning Rusta 
och Matcha lanseras den 1 september och syftar till att ge mer träffsäkra insatser för arbetssökande. Utfallet 
av denna satsning är i dagsläget dock mycket osäker varför ingen justering av nämndens budgetram görs. 
Systematiska kontroller avseende ekonomiskt bistånd kommer göras utifrån en årsplanering vilket bedöms 
förebygga och upptäcka felaktiga utbetalningar. 
 

 
 

VÄRMDÖ KOMMUN 

Ekonomiskt bistånd Utfall 2019 Utfall 2020 Förändring% Budget 2021 Prognos 2022 Prognos 2023 Prognos 2024 

Verksa mhetens kostnader (tkr) 35 810 31 731 -12,9% 32 700 31 700 31200 30 700 

Prognoserna för 2022-2024 är grundade på effekter av nämndens effektiviseringar som avser minskade kost-
nader för ekonomiskt bistånd. 

Nämnden kommer under budgetperioden effektivisera antagnings och auktorisationsarbetet inom vuxenut-
bildningen. Detta kommer ske antingen via revidering av befintliga villkor och avtal, alternativt genom att 
ingå i ett kommunkluster. Effekterna förväntas bland annat att bli en sammansatt ersättningsmodell för ut-
bildningsanordnare, mindre administration och bättre besluts och statistikunderlag. Vidare kommer en över-
syn av befintligt utbildningsutbud göras. Denna översyn syftar till att nämnden primärt ska erbjuda nation-
ella yrkespaket. Genom denna förändring kommer antalet utbildningar som erbjuds att minska, vilket i sig 
förväntas leda till en effektivisering. Dels för att de utbildningar som erbjuds tydligare ska leda till arbete 
men även då de nationella utbildningspaketen är statsbidragsberättigade.  

Mottagandet av nyanlända bedöms utifrån nuvarande kunskap hålla sig på en låg nivå 2022-2024 vilket ska 
föranleda organisatoriska och personalmässiga anpassningar under perioden. Förändringar i lagstiftning och 
i omvärlden gör att denna verksamhet behöver en särskilt stor flexibilitet utifrån volym och arbetsmängd. 

Planering och långsiktig effektivisering 
Omvärlden och förändringar i omvärlden har en stark påverkan på nämndens verksamheter varför nämnden 
löpande behöver följa utvecklingen lokalt, regionalt, nationellt och globalt för att snabbt kunna agera proak-
tivt utifrån nämndens uppdrag. Det aviseras löpande statsbidrag med specifika kriterier som berör nämndens 
målgrupper och där ambitionen är att så långt som möjligt ta del av satsningarna för att skapa värde för med-
borgarna. Näringslivets behov likväl som kommunens arbetssökande har föränderliga behov som nämnden 
behöver svara upp på proaktivt och snabbt.  
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Omvärldsfaktorer som kan påverka kostnadsutvecklingen för nämndens verksamheter, under perioden, är 
konsekvenser av Coronapandemin och det generella läget på arbetsmarknaden. Huvudfokus för arbetet med 
kostnader inom nämndens verksamheter är en aktiv arbetsmarknadspolitik med tidiga och effektiva insatser 
med målet att individen ska gå från bidrag till egen försörjning. 

Utvecklingen av flyktingströmmar samt mottagandet inom EU kommer, på sikt, att påverka nämndens verk-
samhetsområde. 

Digitalisering och automatisering pågår inom vuxenutbildningen och ekonomiskt bistånd, då det är där de 
stora ärendevolymerna återfinns. Inom ekonomiskt bistånd ska en e-tjänst och en medborgarvy upprättas un-
der budgetperioden i ett första steg mot en automatisering. I ett andra steg kommer processerna att automati-
seras fullt ut. En helautomatisering kommer att leda till frigörande av tid som medarbetare kan lägga på sitt 
kärnuppdrag och möten med individer i syfte att ge ökad service och tillgänglighet för medborgarna. Under 
budgetperioden kommer också ansökningsprocessen för vuxenutbildningen att förbättras och utvecklas. 
Detta förväntas resultera i en förenklad ansökningsupplevelse, vilket i sin tur förväntas leda till en ökad 
träffsäkerheten i utbildningsvalet. Minskad administration ska på sikt leda till en förbättrad studie- och yr-
kesvägledning.  

Kultur- och fritidsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar främst för kommunens verksamheter inom kultur, idrott, friluftsliv och 
fritid. Nämndens verksamhet styrs i liten utsträckning av lagstiftning.  

Driftbudget 
Tkr År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 
Budget     

     
Tillägg lön och inflation  1 664   

     
Volymförändringar     

     
Övr budgetjusteringar  -3 062 -100  

     
Totalsumma 86 958  85 560 85 460 85 460 

     
 

Tillägg lön och inflation 

• Ramförändring generell uppräkning +1 664 tkr 

Övriga budgetjusteringar 

• Ramförändring helårseffektkostnadsbesparing konsthallen - 1 500 tkr. 
• Ramförändring sänkning internränta -183 tkr 
• Ramförändring minskad OH-debitering -1 313 tkr  
• Ramförändring flytt av ansvar för kommunikation vid digital transformation, webbansvar och specia-

listkompetens, -166 tkr 
• Tillfälliga medel nattvandring 100 tkr, återförs 2023 
 

Förändringar verksamhet och/eller volymförändring befintlig verksamhet 
2021 beslutades om en konkurrensutsättning alternativt avveckling av konsthallen och nämndens ram juste-
rades då med en halvårseffekt av en kostnadsbesparing. 2022 års ram justeras med resterande kostnadsbe-
sparing -1 500 tkr. 

För att öka incitamenten att fler nattvandrar under 2022, görs en särskild satsning med ersättning till idrotts-
föreningar som deltar på nattvandringar. För ändamålet avsätts 100 tkr. 
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Inom nämndens verksamhetsområde pågår ett strategiskt utvecklingsarbete. I rapporten ”Alla tar ju inte an-
svar – barnkonventionen som lag under en samhällskris” sammanställd av barnkonventionen noteras att 
ungas fritid kommer spela en ännu större roll för ett hållbart samhälle. Sedan tidigare finns projektet Idrotts-
resan, vilken syftar till att behålla och få fler barn och unga in i en aktiv fritid.  

För att möta upp framtida utmaningar behöver nämnden arbeta strategiskt med digitalisering, förbättrad lo-
kalanvändning samt med olika samarbeten och dialoger med civilsamhället. För att möjliggöra förändringar, 
uppdrag och projekt krävs både inre analys och omvärldsanalys.  

Vid årsskiftet 2022/2023 öppnas det nya Kulturhuset i Porslinsfabriken som kommer att bli en central mö-
tesplats. Här finns bibliotek samt flexibla ytor för kultur och fritid  

Under pandemin har verksamheten använt sig av digitala mötesplatser. Två mötesplatser med digital inrikt-
ning (en fysisk och en digital arena) har utvecklats. Denna digitala utveckling gör att verksamheten idag be-
står av fem mötesplatser i stället för tre som innan pandemin, och har ökat tillgänglighet och möjlighet för 
unga att delta i ledarledd verksamhet markant. Verksamheten når dessutom genom detta en bredare repre-
sentation av unga/målgrupper idag. Dessa nya mötesplatser finansieras inom ram genom en justering av öp-
pettider.  

Planering och långsiktig effektivisering 

Kultur- och fritidskontoret har påbörjat arbetet att identifiera nya metoder och arbetssätt kopplat till 
digitalisering vilka ska leda till effektivisering eller ökad service till medborgarna. Exempel på detta är 
bokning av lokaler via app samt ökade tillgänglighet till friluftsliv som stränder och stigar genom VR 
(virtual reality).   

Överförmyndarnämnden  
Överförmyndarnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på över-
förmyndarnämnd samt de angelägenheter i övrigt avseende överförmyndarväsendet som är att hänföra till 
förvaltning och verkställighet. 

Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet med uppdrag att utöva tillsyn över gode män, förval-
tare och förmyndare. Genom tillsynen kontrollerar nämnden hur förmyndare, gode män och förvaltare sköter 
sina uppdrag. Syftet är att förhindra att personer som inte själva kan ta tillvara på sina rättigheter drabbas av 
ekonomiska och rättsliga förluster. 

Sedan december 2019 bedrivs verksamheten av Nacka kommun enligt ett samverkansavtal om gemensam 
organisation för överförmyndarnämnders verksamhet. 

Driftbudget 
Tkr År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 
Budget     

     
Tillägg lön och inflation     

     
Volymförändringar     

     
Övr budgetjusteringar  181   

     
Totalsumma 3 066 3 247 3 247 3 247 

     
 

Övriga budgetjusteringar 

• Ramförändring anpassning till förväntad debitering Nacka kommun vilket inkluderar uppräkning så-
väl som förväntade volymer samt justering av obalans i budgetram för politikerarvoden +209 tkr 

• Ramförändring minskad OH-debitering -28 tkr  
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Effektivisering under budgetperioden 

Avtalssamverkan avseende myndighetsutövning i överförmyndarfrågor med Nacka kommun har inte lett till 
några resurseffektiviseringar i form av lägre verksamhetskostnader. Övriga önskade effekter av samverkan, 
minskad sårbarhet och förbättrad kvalitet i verksamheten har uppnåtts.  

Förslag på långsiktig effektivisering 
Om avtalssamverkan avseende myndighetsutövning i överförmyndarfrågor faller väl ut så kan 
effektiviseringen förbättras ytterligare genom att på sikt införa en gemensam överförmyndarnämnd med 
Nacka kommun. Detta kommer förvaltningen att se över under budgetperioden. 
 

Tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet  

Driftsbudget 
Tkr År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 
Budget     

     
Tillägg lön och inflation  1 444   

     
Volymförändringar     

     
Övr budgetjusteringar  -4 064 1 565 -215 

     
Totalsumma 75 796 73 176 74 741 74 526 

     
 

Tillägg lön och inflation 

• Ramförändring generell uppräkning +1 444 tkr 

Övriga budgetjusteringar 

• Ramförändring halvårseffekt driftskostnader Charlottendals sporthall +400 tkr 2022 och ytterligare 
+400 tkr 2023. 

• Ramförändring ökade driftskostnader gata/park år 2022 485 tkr, år 2023 665 tkr, år 2024 285 tkr. 
• Ramförändring massahantering egen regi 350 tkr. 
• Ramförändring elkostnader för Ekvallen faktureras som del av hyreskostnad -2 800 tkr, nämnden får 

minskad ram och Kultur- och fritidsnämnden får motsvarande kompensation för ökade hyreskostna-
der i samband med justering av lokalkompensation.  

• Ramförändring sänkning internränta -1 243 tkr 
• Ramförändring minskad OH-debitering -2 002 tkr  
• Ramförändring flytt av ansvar för kommunikation vid digital transformation, webbansvar och specia-

listkompetens, -254 tkr 
• Satsning trivsel och trygghet, 1 000 tkr.  
• Tillfälliga medel flygfotografering 500 tkr för 2023, återförs 2024. 

Förändringar verksamhet och/eller volymförändring befintlig verksamhet 
Under 2021 genomförde Värmdö kommun, genom Stiftelsen Tryggare Sverige, en trygghetsmätning i kom-
munen. Undersökningen visade att en av aspekterna som i hög grad påverkar värmdöbornas upplevda trygg-
het är nedskräpning och klotter. Därför genomförs en särskild satsning på trivsel och trygghet. Till ändamå-
let avsätts 1 000 tkr. 
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Under 2022 planeras Charlottendals sporthall att driftsättas, vilket innebär en ökad driftskostnad med en 
helårseffekt på 800 tkr enligt genomförandebeslut Dnr. 2020KS/0550. Den ökade driftskostnaden består av 
personalinsatser 50%, lokalvård, besiktning med mera.  

Från och med år 2022 har gränsdragninglistan för framförallt skolor förändrats, detta kommer medföra ett 
ökat uppdrag för fastighetsavdelningen kring utemiljön på skolorna. Uppdraget kommer att beställas av fas-
tighetsavdelningen och kan komma att utföras av gata-och parkenheten med start 2022. Den ekonomiska 
konsekvensen blir både ökade kostnader och intäkter men skall inte påverka nettoresultatet för tekniska 
nämnden. Från och med januari 2022 planeras ett pilotprojekt starta där tanken är att införa tex funktion 
kommunhus, funktion skola mfl där alla delar ska ingå i hyran.  

När investeringsprojekt avslutas, till exempel nya gång- och cykelvägar, plan och exploateringsprojekt och 
infrastruktur medför det en ökad driftskostnad. Den sammanlagda ökade driftskostnaden uppgår till 1,4 
mnkr för perioden 2022-2024.  

Massahantering Tekniska driftavdelningen 

Verksamheten ger upphov till avfall som ibland kan återvinnas för anläggningsändamål. Ett exempel är VA-
arbeten där verksamheten idag utför schaktarbeten dagligen vilket leder till ett överskott på massor av jord 
och sten. Genom att nyttja dessa massor i anläggningsändamål bevaras ändliga resurser som grus och sand, 
avfallsmängden till deponi minskar och mängden transporter minskar kraftigt. 

Vinsten med att återvinna schaktmassor är att de ersätter uttag av jungfruliga material, vilket är önskvärt. 
Därför bör återvinning ske i första hand. Nämnden bedömer att cirka 80 procent kan återvinnas. Hänsyn 
måste dock tas så att inte avfall med föroreningar sprids på ren mark. 

Deponering bör ske i sista hand då inget annat alternativ är möjligt. Deponering av rena massor kan bli aktu-
ellt om man överhuvudtaget inte kan ha någon nytta av massorna, nu eller några år framöver, och att man 
t.ex. väger in att det kommer att bli fråga om långa transporter för att kunna använda massorna.  

Tillkommande kostnader för att bedriva masshantering i egenregi är 350 tkr för arrende av mark samt av-
skrivning och ränta för investeringen för en yta. Övriga kostnader finns redan inom ram.  

Effektivisering under budgetperioden 
Ett fortsatt arbete pågår för att hitta ytterligare samordningsvinster inom tekniska driftavdelning mellan id-
rott- och friluft och gata och park.  

Gata- och parkverksamheten har påbörjat arbete med effektivisering av linjearbetet där verksamhetssystem 
är en grund för fortsatt arbete. I verksamhetssystemet kommer ansvarsområdena att tydliggöras. På sikt 
kommer det att tydliggöra och ge ett underlag för kommande förbättringar både gällande resursbehov och 
ekonomiskt behov.  

Planering och långsiktig effektivisering 
När detaljplanerna är digitaliserade och publicerade kommer detta spara tid vid produktionen av nybyggnad-
skartor. Även inom handläggning av bygglov bör man få en effektivisering. Idag producerar vi cirka 750 ny-
byggnadskartor per år.  
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Tekniska nämnden taxefinansierad verksamhet  

Resultatbudget Vatten- och avloppskollektivet  
Tkr År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 
Tillägg lön och inflation     

     
Volymförändringar     

     
Övr budgetjusteringar  -3 182 3 449 685 

     
Totalsumma -1 000 -4 182 -733 -48 

- % förändring mot föregå-
ende år 

    

 

VA-kollektivet beräknar enligt plan att avsluta investeringar för cirka 900 mnkr under perioden 2022-2024. 
Under samma period beräknas cirka 300 mnkr i anslutningsavgifter. Kapitalkostnaderna för nya 
anläggningar ökar med 14,4 mnkr och kostnaden till Käppala beräknas öka med cirka 3 mnkr. 
Saneringskostnaderna har uppskattats till 2 mnkr årligen. 
 
Taxorna höjs med 2 procent + index, vilket innebär en taxehöjning på 4,1 procent. Detta innebär ökad 
kostnad för medborgarna med 10 913 kronor per anslutning samt en ökad kostnad för det enskilda hushållet 
med 426 kronor/år. Taxehöjningen är nödvändig med beaktande av gällande lagstiftning och att 
skattekollektivet enligt kommunens riktlinjer inte ska tillskjuta medel till den affärsdrivande verksamheten. 
 
Taxehöjning Anslutningsavgift Brukningsavgift 

2022 4,1% 4,1% 

2023 0% 0% 

2024 0% 0% 

 

Resultatbudget Renhållningskollektivet 
Tkr År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 
Tillägg lön och inflation     

     
Volymförändringar     

     
Övr budgetjusteringar  883 3 844 1 476 

     
Totalsumma -4 662 -3 779 65 1 541 

- % förändring mot föregå-
ende år 

    

 

Avfall- och slamkollektivet har ett negativt balanserat underskott om 6 mnkr med sig in i 2022. Under 2022 
kommer avfallskollektivet att få ökade kostnader till följd av nya lagkrav. Kommunen kommer bland annat 
att ta över ansvaret för insamling av returpapper (till följd av att regeringen har upplöst producentansvaret 
för returpapper). Från 2022 höjs förbränningsskatten från 100 kronor per ton avfall till 125 kronor per ton 
avfall. Under senare år har mängden grovavfall ökat både i skärgården och på fastlandet, vilket innebär 
ökade kostnader för transport och behandling av dessa.  

För att med bibehållen service till invånarna klara av att finansiera insamlingen av returpapper, de ökade 
kostnaderna för grovavfallet, samt återbetalning av underskottet, höjs taxan med 11 procent + index enligt 
PKV (2,1%) på den fasta avgiften, 4 procent + index enligt PKV (2,1%) på osorterade abonnemang samt 2 
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procent + index enligt PKV (2,1%) på den rörliga avgiften. För att öka servicen till medborgarna införs även 
ett antal nya taxor. 

   
  
  

  

 

Taxehöjning Renhållning Slam
2022 13,1% 0% 

2023 3%+index 0% 

2024 0% 0% 

Ekonomiska ramar bolagskoncernen 2022-2024 

Ekonomiskt resultat för bolagskoncernens 

  

  
 

  
  

tkr År 2022 År 2023 År 2024
Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB) 2 800 2 800 2 800 
Gustavsbergbadet AB -5 000 -4 900 -4 800
Värmdö Hamnar AB 5 500 5 700 5 900
Värmdö Bostäder AB  24 600 28 400 25 000
Totalsumma 27 900 32 000 28 900

Bolagskoncernens investeringar 

   
   
   
   
   
   

 
 

tkr År 2022 År 2023 År 2024
KIVAB 0 0 0
Gustavsbergbadet AB 1 000 1 000 1 000
Värmdö Hamnar AB 10 000 5 000 5 000
Värmdö Bostäder AB 455 000 470 000 301 000
Koncernen 467 000 475 000 307 000

Investeringsbudget kommunkoncernen 2022–2024 
Kommunfullmäktige beslutar investeringsbudget som rambudget. Respektive nämnd får disponera medel 
inom sin rambudget och sitt ansvarsområde om besluten följer kommunfullmäktiges intention och beslut. 
Den kommunövergripande utbyggnadsplanen, som är en bilaga Mål och budget, ska tydliggöra planering 
och prioritering inom budgetperioden, men även indikera kommande investeringsbehov för att skapa bra 
framförhållning enligt god ekonomisk hushållning. 

Budgetramen är beslutad utifrån förväntat årligt kassaflöde. 

 

Kommunkoncern 
 

   
   
   
   
   

    
   
   

 
  

Tkr År 2022 År 2023 År 2024 
Skattefinansierad rambudget nämnd 140 800 149 400 124 300
Taxefinansierad 296 100 269 200 273 000
Lokalbestånd 131 000 131 000 131 000
Exploateringsprojekt 36 200 123 300 210 400
Summa investering kommun 604 100 672 900 738 700

Bolagskoncern 366 300 572 500 350 700
Totalsumma kommunkoncern 970 400 1 245 400 1 089 400
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Skattefinansierade rambudget nämnd 
Tkr År 2022 År 2023 År 2024 

   

   
  
   
 
   
   

Kommunstyrelse 58 200 71 250 50 850
Utbildningsnämnd 15 000 13 000 13 000 
Socialnämnd 500 500 500
Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnd 2 500 2 500 2 500
Vård- och omsorgsnämnd 500 500 500
Kultur- och fritidsnämnd 3 800 500 500 
Teknisk nämnd  60 300 61 150 56 450
Totalsumma 140 800 149 400 124 300

Namngivna projekt/grupper 

Kommunstyrelse 
• Digitalisering 
• Infrastruktur 
• Miljö och klimat 
• Strategisk mark och exploatering 
• Inventarier 
• Våtmarker 
• Centrala investeringsmedel 

Utbildningsnämnd 
• Inventarier 
• Reinvestering 

Socialnämnd 
• Inventarier 
• Reinvestering 

Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnd 
• Inventarier 
• Reinvestering 

Vård- och omsorgsnämnd 
• Inventarier 
• Reinvestering 

Kultur och fritidsnämnd 
• Inventarier Charlottendals sporthall 
• Inventarier 
• Reinvestering  

Tekniska nämnden 
• Gång- och cykelvägar 
• Säkra skolvägar 
• Infrastruktur 
• Klimat och miljö 
• Maskiner och inventarier 
• Reinvestering lokalbestånd 
• Reinvestering övrig 
• Utemiljö förskolor 
• Infrastrukturprojekt 

 

Taxefinansierad 
 

   
   
   

Tkr År 2022 År 2023 År 2024 
Teknisk nämnd (avfall) 18 500 3 500 3 500
Teknisk nämnd (vatten och avlopp) 277 600 265 700 269 500
Totalsumma 296 100 269 200 273 000

Namngivna projekt/grupper 

Teknisk nämnd (avfall) 
• Återvinningscentral  
• Maskiner och inventarier 
• Reinvestering 

 
 
 

Teknisk nämnd (vatten och avlopp) 
• Projekt utbyggnad vatten och 

avlopp 
• Huvudledning 
• Anläggningar 
• Dagvatten 
• Maskiner och inventarier 
• Reinvestering 



 

   •  
 •    •    •  

 

  

 

Lokalbestånd 
 År 2022 År 2023 År 2024 

Kommunstyrelse 131 000 131 000 131 000 
Totalsumma  131 000 131 000 131 000 

Formellt ägs hela budgeten för lokalbestånd av kommunstyrelsen och nedan fördelning är 
uppdelad på verksamhetsdrivande nämnd. Det vill säga den nämnden som ansvarar för att 
planera försörjning av offentlig finansierad service inom sitt område samt efter att de enskilda 
projekten är klara är ansvariga för finansiering av drift, antingen i egen regi eller via en extern 
utförare. 

Kommunstyrelsen 
• Ospecificerad investeringsreserv  
• Hyresgästanpassning kulturhus i 

Porslinsfabriken, Gustavsberg 
1:468 

Utbildningsnämnd 
• Plan för långsiktig utveckling och 

upprustning av ändamålsenlighet 
av förskolor i linje med 
utbildningsnämndens 
behovsplanering 

Vård och omsorgsnämnd 
• Boende Älvsby torp 
• Plan för långsiktig utveckling och 

upprustning av ändamålsenlighet 
av grupp- och servicebostäder 

• Utredning av lokalutnyttjande för 
Gustavsgården, 
ersättningslokaler/alternativ och 
avveckling 

Kultur och fritidsnämnd 
• Charlottendals sporthall inkl 

aktivitetsyta 
• Ekvallen väggar uterink 
• Möjlighet att se över ytor där is-

sporterna kan växa 
• Plan för långsiktig utveckling av 

tillgänglighet av kultur och 
fritidslokaler 

Teknisk nämnd 
• Tornhuset, tak 

 
 

 
  

Besöksadress: Skogsbovägen 9–11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg 
Växel 08-570 470 00 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se Org.nr. 01-212000-0035 

mailto:varmdo.kommun@varmdo.se
http://www.varmdo.se
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Exploateringsprojekt 
Exploateringsverksamheten omfattar en stor del av kommunkoncernens investeringsbudget 
och utgör en väsentlig del i utvecklingen av kommunen och dess infrastruktur. 
Gustavsbergprojektet är ett omfattande projekt och tydliggörs därför nedan. Projekten 
beskrivs närmare i bilagan Utbyggnadsplan. 
 

 
    
    
     

     
    

Tkr Total projektbudget* År 2022 År 2023 År 2024 
Exploateringsprojekt -41 000 12 100 -20 700 -83 200

Inkomster -1 949 000 -47 700 -202 700 -296 900
Utgifter 1 908 000 59 800 182 000 213 700

Varav investeringsutgifter 1 540 000 36 200 123 300 210 400
*I den totala projektbudgeten ingår även budget utanför budgetperioden. 
 

Bolagskoncern 
 

   
   
   
   

Tkr År 2022 År 2023 År 2024 
Gustavsbergsbadet AB 200 200 200
Värmdö hamnar AB 30 000 48 000 30 000
Värmdö bostäder AB 336 100 524 300 320 500
Totalsumma 366 300 572 500 350 700

Namngivna projekt/grupper 

• Nyinvestering 
• ROT samt successionsrenoveringar 
 
 

 
 

  



   
   

  Sid 42(79) 
 
 
 

 

 

Balansbudget 

   
   
   

Tillgångar Tkr År 2022 År 2023 År 2024 
Anläggningstillgångar 5 860 532 6 337 922 6 864 778
Omsättningstillgångar 716 343 709 943 703 542
Summa tillgångar 6 576 875 7 047 865 7 568 320

 

   
   
   
   

    
   
   

    
   
   
   

    
   

Eget kapital, avsättningar och skulder Tkr År 2022 År 2023 År 2024 
Ingående eget kapital 1 578 132 1 653 047 1 737 583
Årets resultat 74 915 84 536 96 555
Resultatutjämningsreserv 71 431 71 431 71 431
Summa eget kapital 1 724 478 1 809 014 1 905 569

Avsättningar 489 309 509 526 538 669
Summa avsättningar 486 309 509 526 538 669

Långfristiga skulder 3 774 119 4 140 356 4 535 113
Kortfristiga skulder 588 969 588 969 588 969
Summa skulder 4 363 088 4 729 325 5 124 082

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 

6 576 875 7 047 865 7 568 320
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Driftsbudget (nettobudget)  
 

 
  

Tkr År 2021 (rev) År 2022 År 2023 År 2023
Kommunfullmäktige -9 362 -9 721 -9 831 -9 936
Valnämnden -4 483 -3 804 -209 -2 254
Kommunstyrelsen -201 465 -253 119 -236 619 -226 019
Överförmyndarnämnden -3 066 -3 247 -3 247 -3 247
Socialnämnden -137 460 -131 625 -128 105 -128 870
Vård- och omsorgsnämnden -544 125 -573 569 -603 186 -638 522
Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden -72 321 -72 518 -71 018 -70 518
Utbildningsnämnden -1 290 599 -1 320 674 -1 327 821 -1 335 357
Kultur- och fritidsnämnden -86 957 -85 560 -85 460 -85 460
Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden -6 158 -4 051 -4 051 -4 051
Tekniska nämnden (skattefin.) -75 796 -73 176 -74 741 -74 526
Nämndernas nettokostnader -2 431 792 -2 531 064 -2 544 288 -2 578 760
Pensionskostnader, löneskatt mm. -60 284 -56 000 -59 200 -65 600
Fastighetsskatt och övriga kostnader -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Anslag för kapitalkostnadskompensation -6 406 -9 651 -14 300 -23 000
Anslag för lokalkostnadskompensation -12 260 -14 537 -24 182 -45 682
Uppräkning 0 0 -38 164 -76 846
Intern ränta 43 345 41 834 44 500 47 100
Anslag för saneringskostnader -13 000 -5 800 -11 100 -10 300
Övriga intäkter 1 000 1 000 1 000 1 000
Statsbidrag maxtaxa o kval.bidrag 12 000 10 500 10 500 10 500
Infrastrukturstöd skärgård -6 770 -10 270 -10 270 -10 270
Hamnfastighet -5 500 0
Centrala Gustavsberg -3 800 -9 700 -8 500 -2 500
Verksamhetens nettokostnader -2 484 467 -2 584 688 -2 655 004 -2 755 358
Centralt avsatt utrymme, volymer -5 000 -5 000 -10 000 -12 000
Centralt avsatt utrymme, konjunktur mm -2 500 -8 100 -10 000 -12 000
Verks. nettokostn. inkl reserver -2 491 967 -2 597 788 -2 675 004 -2 779 358
Kommunalskatt 2 323 066 2 456 084 2 557 453 2 642 142
Avräkning skatt 37 893 8 721
Summa skatteintäkter 2 360 959 2 464 805 2 557 453 2 642 142
Inkomstutjämningsbidrag 15 706 26 856 55 186 90 513
Kostnadsutjämningsbidrag 20 381 15 846 16 087 16 359
Regleringsposten 134 957 116 107 83 746 84 209
Införandebidrag 8 216 0
Kommunal fastighetsavgift 128 537 134 320 134 320 134 320
LSS-utjämning -61 816 -62 894 -63 852 -64 930
Summa utjämningssystem 245 981 230 235 225 487 260 471
Summa skatt och utjämningssystem 2 606 940 2 695 040 2 782 940 2 902 613
Finansiella poster -14 900 -12 530 -12 300 -13 300
Ränta på pensionsskuld -8 007 -9 807 -11 100 -13 400
Summa finansnetto -22 907 -22 337 -23 400 -26 700
Årets resultat 92 066 74 915 84 536 96 555
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Finansieringsbudget 

   
   
   
   

Löpande verksamhet Tkr År 2022 År 2023 År 2024 
Årets resultat 74 915 84 536 96 555
Avskrivningar 179 177 195 510 211 844
Pensionsavsättningar 20 626 20 217 29 143
Kassaflöde från den löpande verksam-
heten 

274 718 300 263 337 542

 

   

   
   
   

Investeringar Tkr År 2022 År 2023 År 2024 
Materiella och immateriella anläggningstill-
gångar 

-604 000 -672 900 -738 700

Inkomster exploateringsprojekt 47 700 202 700 296 900
Inkomster anslutningsavgifter 88 200 90 000 162 000
Kassaflöde från investeringsverksam-
heten 

-468 200 -380 200 -279 800

 

   
   
   

   

Eget kapital, avsättningar och skulder Tkr År 2022 År 2023 År 2024 
Förändring långfristiga fordringar 6 400 6 400 6 401
Extern upplåning 187 082 73 537 -64 143
Kassaflöde från finansieringsverksam-
heten 

193 482 79 937 -57 742

Total summa 0 0 0
 

Resultaträkningsbudget  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Tkr 2022 2023 2024
Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar -2 418 611 -2 479 494 -2 567 514
Avskrivningar -179 177 -195 510 -211 844
Verksamhetens nettokostnader -2 597 788 -2 675 004 -2 779 358
Skatteintäkter 2 464 805 2 557 453 2 642 142
Bidrag från utjämningssystem mm 293 129 289 339 325 401
Avgift i utjämningssystem -62 894 -63 852 -64 930
Finansiella intäkter 1 850 1 850 1 850
Finansiella kostnader -24 187 -25 250 -28 550
Årets resultat 74 915 84 536 96 555

 

Balanskravsresultat 
För Sveriges kommuner gäller balanskravet, vilket innebär att kommunernas intäkter varje en-
skilt år måste överstiga kostnaderna. Det finns en möjlighet för kommunerna att i balans-
kravsutredningen reservera delar av ett positivt ekonomiskt resultat i en resultatutjämningsre-
serv. Reserven kan senare användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Om 
kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska 
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återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser kommunens nämnds- och förvalt-
ningsorganisation.  

Kommunens ekonomiska resultat (sista raden på resultaträkningen) är utgångspunkten vid av-
stämningen av balanskravet. Resultatet korrigeras för realisationsvinster (försäljning av fastig-
heter).  

 

 Balanskravsutredning Tkr

= 
Budgeterat resultat enligt 
resultaträkningen 

74 915

- reducering av samtliga 
realisationsvinster 

0

+ justering för realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet 

0

+ justering för realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 

0

+ orealiserade förluster i värdepapper 0
- justering för återföring av orealiserade 

förluster i värdepapper 
0

= Budgeterat resultat efter 
balanskravsjusteringar 74 915

- reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv 

0

+ användning av medel från 
resultatutjämningsreserv 

0

+ återföring av reservering (AFA) 0

= Årets balanskravsresultat 74 915

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning kan kommunen avsätta den del 
av resultatet som överstiger 4 procent av skatter och statsbidrag till resultatutjämningsreserv. 
Då det budgeterade resultatet uppgår till 2,8 procent, budgeteras inte för avsättning till resul-
tatutjämningsreserv 2022.  
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Bilaga 1 Värmdö kommuns Pengbilaga  
 
Värmdö kommun fördelar resurser genom peng till ett flertal verksamhetsområden, såväl till 
enheter i egen regi som till fristående enheter. Pengen är per definition schablonmässig och 
ska representera en genomsnittskostnad för verksamheten den ska finansiera. I nästa steg, 
inom respektive utförande enhet, förutsätts att resurserna riktas och fördelas utifrån specifika 
behov och individuella hänsynstaganden, när så erfordras. 

Utbildning – pengnivåer 2022 

Förskola skolpeng 

  
  
  

 
  
  

  
  
  
  
  
  

Förskola Kronor per år 

Kommunal 1-3 år 4-5 år Allmän förskola
> 25 timmar 150 266 123 736 - 
< 25 timmar 124 303 103 081 - 
15 timmar - - 60 866 
Fristående 1-3 år 4-5 år Allmän förskola
> 25 timmar 159 282 131 161 - 
< 25 timmar 131 762 109 266 - 
15 timmar - - 64 518 
Tilläggsbelopp 
Nivå 1 111 504 
Nivå 2 167 256 
Nivå 3 222 806 
Nivå 4 278 558 
Nivå 5 334 310 

 
I pengbelopp ingår lokalpeng som justeras efter faktiska kostnader. Rensat för lokalpeng är 
total höjning 3%. 

Ersättning för barnomsorg utanför ordinarie ramtid 

 Kr/timme 

Vardag tidig morgon/kväll 263 

Vardag natt 313 

Helg 317 

Helg natt 367 

Storhelg  372 

Storhelg natt 441 

Administrativ tid 2 tim/vecka 417 

 

Socioekonomiskt bidrag inom förskola 

Variabler i resursfördelningsmodellen för socioekonomisk ersättning är barnets kön, 
vårdnadshavare utbildningsnivå, ekonomiskt bistånd (hos en eller båda vårdnadshavarna), 
huruvida barnet bor tillsammans med båda vårdnadshavare eller inte samt om barnet nyligen 
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är invandrat. Fördelningsmodellen för nyanlända kommer att inkluderas för det 
socioekonomiska indexet för förskolan eftersom förskolan inte erhåller denna separata 
ersättning. Den socioekonomiska fördelningen ska ske efter att socioekonomiskt index med 
en brytpunkt 60 och baseras på barnens placering per förskola i oktober 2021. 
 

Pedagogisk omsorg (familjedaghem) skolpeng 

 

  

 
 
 

Pedagogisk omsorg Kronor per år 

Fristående 1-3 år 4-5 år 
> 25 timmar - 156 189 128 614 
< 25 timmar - 129 203 107 144 
Förskoleklass 42 378 - - 
Årskurs 1-3 41 512 - - 
Årskurs 4-5 14 426 - - 

 

Grundskola skolpeng 

  

  
  
  
  

  
  
  

  
  

Grundskola 
Kronor per år 
Kommunal Fristående 

Förskoleklass 77 852 82 523
Årskurs 1-3 82 062 86 986
Årskurs 4-6 86 060 91 223
Årskurs 7-9 94 471 100 140
Tilläggsbelopp Kommunal Fristående 
Modersmål 8 291 8 788
Nivå 1 - 100 158
Nivå 2 - 200 316
Nivå 3 303 000* 303 000
Nivå 4 - -

*Verksamhetsstöd 

I pengbelopp ingår lokalpeng som justeras efter faktiska kostnader. Utöver detta har en juste-
ring av pengen gjorts från elevpeng till lokalpeng för att åstadkomma effektivare fastighetsun-
derhåll. I grunden har elevpengen har höjts med 4 procent för 2022. 

 

Fritidshem skolpeng 
  

  
  
  

Fritidshem 
Kronor per år 
Kommunal Fristående 

Förskoleklass 39 980 42 378
Årskurs 1-3 39 162 41 512
Årskurs 4-5 13 610 14 426
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Grundsärskola skolpeng 

  

       
       
       
       
       

       

       

       

       

       

      
 

(Kronor) Grund-be-
lopp 

Elevass/ 
pers resurs

Summa kr per 
år

Behovs-
grupp 

Grundsärskola 1-6 244 934 0 244 934 1
Grundsärskola 1-6 244 934 67 156 312 090 2
Grundsärskola 7-9 291 696 0 291 696 1
Grundsärskola 7-9 291 696 67 156 358 852 2
Grundsärskola F-9 291 696 132 149 423 845 3

Grundsärskola F-9 291 696 264 298 555 994 4

Fritids för grundsärskole-
elever 

214 034 0 214 034 1

Fritids för grundsärskole-
elever 

214 034 0 214 034 2

Fritids för grundsärskole-
elever 

233 913 0 233 913 3

Fritids för grundsärskole-
elever 

233 913 0 233 913 4

Lokalersättning per elev 32 548 0 32 548

 

Socioekonomiskt bidrag inom grundskola 

Variabler i resursfördelningsmodellen för socioekonomisk ersättning är elevens kön, vård-
nadshavare utbildningsnivå, ekonomiskt bistånd (hos en eller båda vårdnadshavarna), 
huruvida eleven bor tillsammans med båda vårdnadshavare eller inte samt om eleven nyligen 
är invandrad. Den socioekonomiska fördelningen ska ske efter att socioekonomiskt index med 
en brytpunkt 60 och baseras på elevens placering per grundskola i oktober 2021. 

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2022 

Prislistan fastslås under december av Storsthlm. 
Programpriserna är exklusive momskompensation. 

 

 

 
Gymnasieskolan  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nationella gymnasieprogram inom samverkansområdet Kronor per år

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 85 834
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) - samtliga inriktningar årskurs 1 117 578
Anläggningsfordon (BAANL) 220 807
Ekonomiprogrammet (EK) 80 258
El- och energiprogrammet (EE) 112 446
Energiteknik (EEENE) 119 403
Estetiska programmet (ES) 109 370
Estetik och media (ESEST) 113 709
Musik (ESMUS) 127 371
Fordons- och transportprogrammet (FT) - samtliga inriktningar årskurs 1 137 702
Transport (FTTRA) – årskurs 2 och 3 208 231
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Handels- och administrationsprogrammet (HA) 89 798
Hantverksprogrammet (HV) 109 936
Hotell- och turismprogrammet (HT) 90 075
Humanistiska programmet (HU) 80 572
Industritekniska programmet (IN) 145 100
Naturbruksprogrammet (NB, NBDJU) 169 115
Lantbruk (NBLAN) 209 650
Naturvetenskapliga programmet (NA) 88 793
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) 130 375
Samhällsvetenskapliga programmet (SA) - samtliga inriktningar årskurs 1 80 081
Medier, info och kommunikation (SAMED) årskurs 2 och 3 95 417
Teknikprogrammet (TE) 92 897
VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 113 784
Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 90 144
Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) Kronor per år
Tilläggsersättning Lagidrott 17 872
Tilläggsersättning Individuell idrott 21 447
Programinriktat individuellt val, IMV inom samverkansområdet Kronor per år
Samhällsvetenskapsprogrammet 81 735
Ekonomiprogrammet 81 735
Humanistiska programmet 81 735
Handels- och administrationsprogrammet 93 387
Hotell- och turismprogrammet 93 387
Naturvetenskapliga programmet 89 697
Barn- och fritidsprogrammet 89 081
Teknikprogrammet 94 753
Vård- och omsorgsprogrammet 93 387
Estetiska programmet 111 260
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 133 316
Bygg- och anläggningsprogrammet 121 266
VVS- och fastighetsprogrammet 117 376
Hantverksprogrammet 113 098
El- och energiprogrammet 115 538
Fordons- och transportprogrammet 141 287
Naturbruksprogrammet 172 075
Industritekniska programmet 147 856

 

 
 
 

 

Interkommunal ersättning för elever som går i klass med hörselan-
passning. Ersättning utöver programpris 

Kronor per 
år 

Vård- och omsorgsprogrammet - Kungsholmens västra gymnasium 351 071
Naturvetenskapliga programmet - Kungsholmens västra gymnasium 350 702
Samhällsvetenskapliga programmet, beteende - Kungsholmens västra 
gymnasium 

313 491

Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle Kungsholmens västra gym-
nasium 

313 491
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Ekonomiprogrammet - Thorildsplans gymnasium 314 251
Teknikprogrammet - Thorildsplans gymnasium 369 013
El- och energiprogrammet - Thorildsplans gymnasium 452 208
Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervis-
ning 

Kronor per 
år 

Ersättning i kronor per elev och läsår 8 841

 
 
Strukturtillägg 2022   

   

 

 
 

 
  

  

Elever som går introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt på program 
där priser inte har fastställts av KSL omfattas inte av strukturtillägg. 

Kronor per 
år 

Meritvärdesin-
tervall 

Motiv 

0 - saknar merit-
värde 

Elever som går på ett nationellt program (elever med ut-
ländska betyg) 

3 637

1 – 79 Elever som vid första antagningen saknar behörighet och 
som inte har 
ett uppdaterat meritvärde efter studier på ett introdukt-
ionsprogram 

5 135

80 – 119 Här börjar gräns för behörighet till Yrkesprogram 5 135
120 - 159 Här börjar gräns för behörighet till Högskoleförberedande 

program 
4 492

160 - 199 Sista intervall innan tak på 200 i meritvärde 2 888

Nacka kommun har beslutat att inte anta förslaget till interkommunal 
ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning. Här får överenskommelse mellan 
hemkommun och skolhuvudman göras för varje enskild elev. 
 

  

 
 
 
 
  
 
 
 

Priser Värmdö kommun 
Introduktionsprogram, övriga gymnasieprogram Kronor per år 
Preparandutbildning 103 030
Yrkesintroduktion  102 010
Individuellt alternativ 123 636
Språkintroduktion 136 618
Tilläggsbelopp 
Nivå C 76 500 - 101 999
Nivå D 102 000 - 203 999
Nivå E 204 000 -
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Ersättning till anordnare av vuxenutbildning 2022   
 

Grundläggande vuxenutbildning
Kronor per poäng

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurser inom grundläggande vuxenutbildning 51,2

Orienteringskurser 51,2

Gymnasial vuxenutbildning 
Allmänna gymnasiala kurser 47,2

Kurser inom Barn- och fritidsprogrammet 47,2

Kurser inom Handelsprogrammet 47,2

Kurser inom Omsorgsprogrammet 47,2

Orienteringskurser 52,3

Naturkunskap 52,3

Fysik, kemi och biologi 65,8

Övriga yrkesinriktade kurser 71,1

Kurser på distans 39,6

Svenska för invandrare Kronor per slutförd kurs

Kurs A 20 916

Kurs B 16 524

Kurs C och D 12 968

 

Funktionsnedsättning - pengnivåer 2022 

Gruppbostad LSS vuxen, peng i kr per år 
 

År 2022 
 

   

  

  

  

  

  
   

Intern utförare Extern utförare
Nivå 1 375 226 397 740
Nivå 2 516 730 547 735
Nivå 3 650 631 689 669
Nivå 4 926 931 982 547
Nivå 5 1 239 709 1 314 091
Nivå 5+*

* Ersättning ges utifrån skrivna avtal mellan utförare och beställare 

 
För extern utförare ingår 6 % i momskompensation 

Servicebostad LSS vuxen, peng i kr per år 
  År 2022 

 
 
 
 
 

Nivå 1 258 351
Nivå 2 346 527
Nivå 3 448 092
Nivå 4 638 775
Nivå 5 853 124
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Daglig verksamhet LSS, peng i kr per år 
 

År 2022  
 Intern utförare Extern utförare 

   
   
   
   
   

Nivå 1 140 014 143 515
Nivå 2 169 006 173 232
Nivå 3 236 571 242 485
Nivå 4 313 812 321 657
Nivå 5 410 364 420 624

 
För extern utförare ingår 2,5 % i momskompensation 

Korttidsvistelse kolloverksamhet LSS, peng i kr per dygn 
  År 2022 

  
  
  

Nivå 1 2 928
Nivå 2 3 977
Nivå 3 5 750

Avlösning och ledsagning, peng i kr per timme  
  År 2022 
Avlösarservice 442 
Ledsagning 442 

Boendestöd, peng i kr per timme 
  År 2022 
Boendestöd 442 

 

Personlig assistans, peng i kr per timme 
 

År 2022 
Assistans enligt LSS 304,3 

 

Äldreomsorg - pengnivåer 2022 

Hemtjänst  

Samtliga kostnader för uppdraget ingår i beloppet. Exempelvis ska beloppet täcka 
lönekostnaderna, restid och administration. Undantag gäller båttaxi. 
 

År 2022 

   
   
   
   

Peng i kr per timme Intern utförare Extern utförare
Zon 1 475 483
Zon 2 552 561
Zon 3 607 617

För externa utförare ingår 1,6% i momskompensationen 
 
År 2022 Kronor 
Startersättning ny hemtjänstkund  
Trygghetslarm 415 
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År 2022 Kronor 
Stimulansmedel kontinuitet  
Ersättning per kund och uppföljningstillfälle 500 

Särskilt boende 
 

2022 

  
  
  
  
  

    

Vårdnivåpeng i kr per dygn Intern utförare Extern utförare
Medboende 124 128
Somatisk avdelning 1 785 1 850
Demens avdelning 1 891 1 960
Tillfälligt boende 2 083 2 158
Ej belagd plats högst 14 dagar 1 182 1 225

Måltiderna inräknade i ersättningsnivåerna.  
För extern utförare ingår 3,6 % i momskompensation. 

 

Dagverksamhet peng i kr per dag 
 

2022 
 

Intern utförare Extern utförare 
Ersättning per dag 1 363 1 412  
Ersättning per dag helg 1 421 1 472 

 

Avlösning och ledsagning, peng i kr per timme  
  År 2022 
Avlösarservice 441 
Ledsagning 441 

 

Boendestöd, peng i kr per timme 
  År 2022 
Boendestöd 441 

 

Socialnämnd – pengnivåer 2022  
 
Familjerådgivning Kronor 
90 min 1 550 
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Bilaga 2 Ägardirektiv KIVAB-koncernen 

Kommunhuset i Värmdö AB 

Ägardirektiv 

Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB) är ett av Värmdö kommun helägt aktiebolag och till-
lika moderbolag i koncernen med två helägda rörelsedrivande bolag, Värmdö Hamnar AB och 
Gustavsbergsbadet AB, det delägda bolaget VärmdöBostäder AB samt det vilande bolaget 
Gustavsbergs Porslinsmuseum AB.  

Detta ägardirektiv gäller för bolaget tillsammans med dess bolagsordning och den av fullmäk-
tige beslutade ägarpolicyn för de kommunala bolagen. 

Ändamålsdirektiv  

Kommunhuset i Värmdö AB har till ändamål att äga och förvalta aktier i bolag som kommu-
nen äger i syfte att åstadkomma en samordning för optimalt resursnyttjande och för att upp-
fylla Värmdö kommuns vision och mål genom att leda och samordna kommunens verksam-
heter i bolagsform mot målen.  

Verksamhetsdirektiv  

Bolaget har till uppgift att, såsom aktieägare, företräda Värmdö kommuns intressen och utöva 
operativ ägarstyrning i kommunens helägda och delägda bolag.  

För att uppnå det kommunala ändamålet ska bolaget ansvara för att:  

- genom dialog med dotterbolagens styrelse och ledning utveckla och samordna bola-
gens strategiska inriktning och ramar ur ett värdeskapande kommunkoncernperspektiv,  

- genom löpande dialog med minoritetsdelägaren i VärmdöBostäder AB säkerställa att 
kommunens intressen tillvaratas och att bolaget utvecklas i enlighet med kommunens 
mål,  

- aktivt bistå VBAB i arbetet att tillskapa nya hyresbostäder, samt i dialog med kom-
munstyrelsen identifiera möjligheter till ökad samordning och/eller resursoptimering,  

- kommunens inriktningsmål och Vision 2030 Skärgårdens mötesplats är vägledande för 
bolagens utveckling,  

- upprätta de styrdokument som krävs för att uppnå full effekt avseende den operativa 
ägarstyrningen för bolagen,  

- yttra sig i frågor av principiell beskaffenhet i dotterbolagen, innan de lämnas vidare till 
kommunfullmäktige,  

- utveckla kommunkoncerngemensamma förhållningssätt mellan dotterbolagen och den 
kommunala verksamheten,  

- av kommunfullmäktige och kommunstyrelse fastställda direktiv och policys som avser 
eller berör dotterbolagen blir bindande för respektive bolag,  

- säkerställa att verksamheten i dotterbolagen bedrivs på ett sätt som främjar effektivt 
resursutnyttjande och långsiktigt hållbar utveckling,  

- ägarens direktiv och styrelsens strategiska inriktning och andra beslut rörande kon-
cernbolagen implementeras och följs i verksamhetsområden och dotterbolag, samt att 
styrning, IT-system, organisation, riskhantering och processer är tillfredsställande,  

- till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen rapportera om väsentliga händelser i 
koncernen, - verka för att upprätthålla en god ekonomi i kommunkoncernen, samt  
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- i samverkan med dotterbolagens styrelse och ledning leda och samordna budget- och 
redovisningsprocessen i koncernen och därvid bl.a. tillse att gemensamma redovis-
ningsprinciper finns upprättade.  

För att moderbolaget ska kunna utgöra den sammanhållande operativa funktionen ska kom-
mundirektören i Värmdö kommun vara VD i moderbolaget.  

Ekonomiska direktiv  

Bolaget ska verka för att minska risktagandet inom bolagssfären samt effektivisera verksam-
heten genom ökad samverkan och finansiell samordning mellan de kommunala bolagen och 
med Värmdö kommuns övriga verksamhet.  

De kommunala bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapitalet och ger en skälig avkast-
ning med hänsyn till de risker som verksamheten innebär.  

Hållbarhetsdirektiv  

Bolaget ska verka för att koncernen inlemmar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i 
sina verksamheter, samt säkerställa att bolagen aktivt bidrar till att kommunfullmäktiges in-
riktningsmål inom området ekologisk hållbarhet samt kommunens lokala miljömål i tillämp-
liga delar kan uppnås. 

Ekonomiskt resultat 2022-2024 

Mnkr 2022 2023 2024 
Årets resultat 2,8 2,8 2,8 

Investeringar 2022-2024  

Bolaget planerar inga investeringar under rambudgetperioden.  
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Gustavsbergsbadet AB 

Ägardirektiv 

Gustavsbergsbadet är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB) som är ett 
helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen 
och gäller tillsammans med den av kommunfullmäktige beslutade ägarpolicyn med generella 
ägardirektiv.  

Ändamålsdirektiv  

Gustavsbergsbadet AB har till föremål för sin verksamhet att driva och utveckla verksam-
heten i simhallen i Gustavsberg, Gustavsbergsbadet, samt därmed förenlig verksamhet. Bola-
get ska erbjuda differentierade möjligheter för medborgarna i Värmdö kommun att ta del av 
frisk- och hälsofrämjande aktiviteter samt främja simkunnighet. Bolaget ska också inom 
Värmdö kommun med tillämpning av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip äga, 
utveckla och förvalta fastigheten Ösby 1:571.  

Verksamhetsdirektiv  

Bolaget ska i syfte att säkerställa konkurrensneutralitet löpande pröva olika driftsformer i 
verksamheten.  

Ekonomiska direktiv  

Bolaget ska:  
- bedriva sin verksamhet utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara prin-

ciper,  
- aktivt arbeta för att minska det ekonomiska beroendet av kommunen,  
- genom intäkter finansiera sin verksamhet utifrån de ekonomiska krav kommunfull-

mäktige fastställt för bolaget,  
- självständigt fastställa avgifter, taxor, hyror m.m. för sin verksamhet,  
- arbeta aktivt med att identifiera och i möjligaste mån nedbringa riskerna i sin verksam-

het genom aktiv riskhantering och systematisk intern kontroll.  

Bolagets soliditet, dvs. det egna kapitalet dividerat med balansomslutningen, bör inte under-
stiga 15 procent.  

Bolaget ska skaffa sitt försäkringsskydd genom Stockholmsregionens Försäkrings AB (SRF).  

Hållbarhetsdirektiv  

I all sin verksamhet ska bolaget vara ett föredöme i miljöfrågor. Verksamheten ska eftersträva 
att miljövänliga tekniker och material används liksom en miljövänlig teknisk försörjning. Bo-
laget ska aktivt bidra till att kommunfullmäktiges inriktningsmål inom området ekologisk 
hållbarhet samt kommunens lokala miljömål i tillämpliga delar kan uppnås. 

Ekonomiskt resultat 2022-2024 

Mnkr 2022 2023 2024 
Årets resultat -5,0 -4,9 -4,8 

Investeringar 2022-2024  

Mnkr 2022 2023 2024 
 1 1 1 
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Värmdö Hamnar AB 

Ägardirektiv 

Värmdö Hamnar AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB) som är ett 
helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen 
och gäller tillsammans med den av kommunfullmäktige beslutade ägarpolicyn med generella 
ägardirektiv.  

Ändamålsdirektiv  

Värmdö Hamnar AB har till ändamål att äga, förvalta och vidareutveckla de hamnanlägg-
ningar med tillhörande fastigheter och verksamheter som kommunfullmäktige beslutar att bo-
laget ska omhänderta.  

Bolaget ska även aktivt verka för att hamnverksamhet och -service utvecklas i anslutning till 
övriga replipunkter i kommunen.  

Bolagets styrelse och VD ska bedriva verksamheten så att god ekonomi och långsiktig ekono-
misk balans upprätthålls.  

Verksamhetsdirektiv  

Bolaget ska samordna och utveckla hamnanläggningarna för att uppnå en för kommunen, in-
vånare och besökare en god tillgänglighet och effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. 
Bolaget ansvarar självständigt för uthyrning av ägda fastigheter, lokaler, lägenheter och an-
läggningar.  

Fokus ska ligga på att tillhandahålla god hamnservice i de hamnar som har stora volymer 
gods- och persontransporter, samt övriga replipunkter.  

Bolaget bör tillse att det finns goda parkeringsmöjligheter samt att hamnavgifter tas ut där så 
är möjligt. Bolaget kan självständigt besluta om nivåer på dessa.  

Ekonomiska direktiv  

Kommunen fastställer årligen sina ekonomiska krav på bolaget i samband med fastställande 
av kommunens årsbudget.  

Bolaget ska:  
- bedriva sin verksamhet utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara prin-

ciper,  
- genom intäkter finansiera sin verksamhet utifrån de ekonomiska krav kommunfull-

mäktige fastställt för bolaget,  
- självständigt fastställa avgifter, taxor, hyror m.m. för sin verksamhet,  
- arbeta aktivt med att identifiera och i möjligaste mån nedbringa riskerna i sin verksam-

het genom aktiv riskhantering och systematisk intern kontroll.  

Bolagets soliditet, dvs. det egna kapitalet dividerat med balansomslutningen, bör inte under-
stiga 15 procent.  

Bolaget ska överlämna investeringar överstigande 2 mnkr till kommunstyrelsen för godkän-
nande. Investeringar överstigande sammanlagt 7 procent av bolagets balansomslutning (ca 
8,5 mnkr) ska enligt gällande generella ägardirektiv även godkännas av kommunfullmäktige. 

Bolaget ska skaffa sitt försäkringsskydd genom Stockholmsregionens Försäkrings AB (SRF).  
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Hållbarhetsdirektiv  

I all sin verksamhet ska bolaget vara ett föredöme i miljöfrågor. Verksamheten ska eftersträva 
att miljövänliga tekniker och material används liksom en miljövänlig teknisk försörjning. Bo-
laget ska aktivt bidra till att kommunfullmäktiges inriktningsmål inom området ekologisk 
hållbarhet samt kommunens lokala miljömål i tillämpliga delar kan uppnås. 

Ekonomiskt resultat 2022-2024  

Mnkr 2022 2023 2024 
Årets resultat 5,5 5,7 5,9 

Investeringar 2022-2024  

Mnkr 2022 2023 2024 
 10 5 5 

Kommentarer till investeringar  

Investeringsramarna innefattar inte bolagets projekt i Stavsnäs Vinterhamn. Bolagets investe-
ringsbudget revideras i samband med att underlag till genomförandebeslut för projektet upp-
rättats av bolaget och överlämnats till ägaren. 
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VärmdöBostäder AB (intressebolag) 
VärmdöBostäder AB (”Bolaget”) ägs till 51 procent av Kommunhuset i Värmdö AB 
(”KIVAB”), som är ett helägt bolag till Värmdö kommun, och till 49 procent av Rikshem Bo-
städer Holding AB (publ) (”Rikshem”), som är ett helägt dotterbolag till Rikshem AB (publ). 
KIVAB och Rikshem benämns nedan var och en ”Ägare” och gemensamt ”Ägarna”.  

Ägarna har den 1 december 2015 ingått ett aktieägaravtal (”Aktieägaravtalet”) avseende det 
gemensamma ägandet av Bolaget. Detta ägardirektiv (”Ägardirektivet”) är ett komplement till 
bolagsordningen och Aktieägaravtalet. För det fall det skulle förekomma motstridiga uppgif-
ter mellan Ägardirektivet och Aktieägaravtalet ska Ägardirektivet äga företräde framför Ak-
tieägaravtalet, såvida inte omständigheterna uppenbart föranleder annat.  

1. Verksamhetsdirektiv  

1.1. Affärsplan och budget  

Bolaget ska bedriva verksamheten i enlighet med vid varje tidpunkt gällande affärsplan och 
budget. Affärsplan och budget ska revideras årligen och antas av styrelsen. Affärsplan och 
budget ska ange ramarna och målen för verksamheten för nästkommande räkenskapsår. Af-
färsplanen ska även innehålla en strategisk inriktning med långsiktiga mål för de därefter föl-
jande tre åren. 

 Av affärsplanen och den strategiska inriktningen ska prognostiserade investeringar, intäkter 
och kostnader samt bedömd avkastning för respektive period framgå.  

1.2. Nyproduktion av bostadshyresrätter  

Bolaget ska med beaktande av Ägardirektivet bidra till nyproduktion av hyresrätter i Värmdö. 
Målsättningen är att Bolaget fram till och med år 2025, med iakttagande av vad som anges i 
lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, ska låta nyproducera femhundra (500) 
bostadshyresrätter (i förhållande till 2015) på befintliga fastigheter eller på mark som Bolaget 
förvärvar.  

1.3. Investeringar i befintligt fastighetsbestånd  

Bolaget ska löpande inventera fastighetsbeståndet och ha en uppdaterad underhålls- och inve-
steringsplan per fastighet för de kommande tio åren (rullande 10 år) för ledningens planering 
av resurser, finansieringsbehov och styrning. I underhålls- och investeringsplanen ska framgå 
inom vilken tid bedömt underhåll och bedömda investeringar ska utföras.  

2. Ekonomiska direktiv  

Bolagets verksamhet ska bedrivas med beaktande av långsiktigt hållbar ekonomisk förvalt-
ning. Bolaget skall finansieras genom dess egna kapital samt i övrigt genom internt genere-
rade medel.  

Bolagets soliditet6 bör inte understiga 30 procent.  

6 Definierat som: justerat eget kapital (redovisat eget kapital + eget kapital andel av obeskattade reserver, plus 
skillnaden mellan marknadsvärdet på fastigheterna och det bokförda värdet på fastigheterna efter avdrag för 
uppskjuten skatt) dividerat med totala tillgångar justerade för marknadsvärdet på fastigheterna. 

Bolaget ska eftersträva att räntebärande skulder uppgår till maximalt 70 % av Bolagets totala 
tillgångar, varvid Bolagets fastigheter ska upptas till marknadsvärde.  
Bolaget ska självständigt med pantbrev som säkerhet, eller på annat sätt som ägarna kommer 
överens om, uppta externa lån.  
Bolaget ska alltid sträva efter en marknadsmässig direktavkastning för fastighetsportföljen. 
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Bolagets övergripande mål är att den reala totalavkastningen7 ska överstiga 5%.  

7 Driftsöverskott med tillägg för värdeförändring i relation till genomsnittligt verkligt värde för fastigheter med 
avdrag för inflation. 

Bolaget ska alltid sträva efter en marknadsmässig avkastning på investeringar.  
 
Bolagets avkastning ska  
• för Nyproduktion uppgå till minst 4 %  
• för ROT-projekt uppgå till minst 5 %,  
• för Successionsrenovering uppgå till minst 6 %,  
• för Energiprojekt uppgå till minst 7 %. 
 
Styrelsen kan undantagsvis fatta beslut om investeringar som initialt avviker från ovan an-
givna avkastningskrav varvid det i beslutsunderlaget utförligt ska beskrivas och motiveras 
varför och hur investeringen förväntas bidra till bolagets övergripande avkastningsmål.  

Investeringar får aldrig generera nedskrivningsbehov på fastighetsnivå.  

Ambitionen är att Bolaget på lång sikt ska uppnå motsvarande avkastning som likvärdiga bo-
lag. 

Utdelning av överskott till Ägarna är aktuellt först då Bolagets behov av kapital för sin verk-
samhet och expansion enligt affärsplan och budget är tillgodosett och ovan angivet soliditets-
krav kan uppfyllas.  

Transaktioner och avtal mellan Ägare, och närstående till Ägare, och Bolaget ska ske på 
marknadsmässiga villkor.  

3. Hållbarhetsdirektiv  

Bolaget ska i sin årliga affärsplan ange mål och indikatorer för hur Bolaget ska arbeta med att 
uppnå hållbarhetsdirektiven nedan.  

Formerna för samverkan med Värmdö kommun för att Värmdö kommun ska kunna leva upp 
till sitt bostadsförsörjningsansvar och andra bostadsåtaganden ska regleras mellan Värmdö 
kommun och Bolaget i särskild överenskommelse.  

3.1 Ekonomisk hållbarhet  

Bolaget ska:  
- ha en långsiktigt hållbar ekonomi, och arbeta enligt affärsmässiga principer,  
- förvalta och utveckla sina tillgångar långsiktigt,  
- ha hög etik och agera i enlighet med god sed på fastighetsmarknaden samt i övrigt ha goda, 
hållbara och väl fungerande relationer med sina intressenter såsom långivare, leverantörer, 
samarbetspartners, kunder, ägare och anställda.  
 

3.2 Miljömässig hållbarhet  

Bolaget ska:  
- bidra till långsiktig samhällsutveckling genom att sträva efter mindre klimat- och 
miljöpåverkan,  
- utveckla bostadsbeståndet till mer energieffektiva och långsiktigt klimatsmarta bostäder,  
- verka för att öka energieffektiviteten i sin verksamhet.  
- öka sin medvetenhet kring miljöfrågor innefattande utemiljö och bostadssocial miljö, samt  

 
 



   
   

  Sid 61(79) 
 
 
 

 

 

- verka för att kunderna ska göra miljösmarta val. 
 
3.3 Social hållbarhet  
Bolaget ska:  
- medverka till ett varierat bostadsutbud i kommunen, samt verka för väl fungerande 
flyttkedjor,  
- tillse att Bolagets bostäder i första hand förmedlas till de boende i Värmdö kommun,  
- aktivt bidra till integration och mångfald samt bidra till ett Värmdö där alla individer och 
hushåll är välkomna,  
- verka för att öka tryggheten för sina kunder,  
- aktivt verka för att stödja Värmdö kommuns arbete för hushåll i behov av särskilt stöd med 
boende,  
- verka för att öka kundinflytandet. 
 

4. Styrelsens beslutsförhet och firmateckning  

Styrelsen är beslutsför om minst tre (3) ordinarie ledamöter är närvarande, varav minst en ut-
sedd av vardera Ägare. Respektive Ägare svarar gentemot den andre Ägaren för att den eller 
de av Ägaren nominerade styrelseledamöter har erforderlig behörighet att fatta beslut i re-
spektive fråga.  

Bolagets firma ska, förutom av styrelsen i dess helhet, tecknas av en av ledamöterna nomine-
rade av KIVAB och utsedd av Värmdö kommunfullmäktige i förening med en av ledamöterna 
nominerade av Rikshem. Om Bolaget utsett en verkställande direktör äger denna teckna Bola-
gets firma inom Bolagets löpande förvaltning.  

 

5. Beslut i Bolaget där enighet krävs mellan Ägarna  

Bolaget ska överlämna vissa ärenden där enighet krävs enligt Aktieägaravtalet eller Ägardi-
rektivet till Ägarna för respektive Ägares beslut. Ägarnas beslut i sådan fråga ska ske genom 
beslut i för respektive Ägare behörigt organ. Ägarna kan också komma överens om att beslut 
som kräver Ägarnas beslut kan fattas genom beslut på bolagsstämma i Bolaget, vilket Ägarna 
i så fall gemensamt ska meddela Bolaget snarast efter att Bolaget förelägger Ägarna aktuellt 
ärende för respektive Ägares beslut. Beslut i styrelsen som kräver Ägarnas beslut ska vara 
villkorade av beslut fattade av respektive Ägare.  

Bolaget ska fortlöpande förse Ägarna med en plan för kommande ärenden där Bolaget bedö-
mer att Ägarnas beslut krävs. Bolaget förutsätts informera Ägarna i god tid inför kommande 
beslut, såvida inte särskilda skäl föreligger.  

Bolaget förväntas också initiera de informella kontakter med båda Ägare som behövs för att 
åstadkomma en smidig ärendehantering och underlätta Ägarnas beslutsfattande.  

Ärenden där Bolaget är skyldigt att inhämta beslut/godkännande av Ägarna och där enighet 
mellan Ägarna krävs, är:  

• Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av teckningsoptioner, konvertibler eller 
andra värdepapper som kan resultera i ändring av aktiekapitalet,  
• Vinstutdelning eller annan värdeöverföring,  
• Beslut om att Bolaget skall träda i likvidation i annat fall än som skall ske enligt lag,  
• Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning,  
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• Beslut rörande inriktningen av Bolagets verksamhet och/eller väsentlig ändring av Bolagets 
affärsplan.  
• Investeringar i fastigheter, byggnader, maskiner och/eller inventarier till ett sammanlagt 
investeringsbelopp överstigande 80 000 000 kronor,  
• Avtal till ett värde överstigande 80 000 000 kronor,  
• Bolagets upptagande av lån eller annan kredit, vilken ej inryms inom beslutad budget/ 
affärsplan  
• Bolagets ställande av säkerhet, vilken ej inryms inom beslutad budget/affärsplan  
• Avtal om förvärv eller överlåtelse av fastighet, rörelse eller rörelsegren, om avtalet i 
väsentlig mån påverkar Bolagets verksamhet,  
• Bildande eller nedläggning av dotterbolag.  
• Ärenden där respektive Ägares interna bestämmelser avseende beslutsfattande så kräver.  

6. Beslut i Bolaget där enighet krävs i styrelsen  

Följande beslut, som ska fattas i Bolagets styrelse, kräver att styrelsen är enig.  

• Beslut rörande antagande eller ändring av Bolagets affärsplan.  
• Investering i fastigheter, byggnader, maskiner och/eller inventarier till ett sammanlagt 
investeringsbelopp mellan 10 000 000 kronor och 80 000 000 kronor,  
• Bolagets upptagande av lån eller annan kredit, inom beslutad budget/affärsplan  
• Bolagets ställande av säkerhet, inom beslutad budget/affärsplan  
• Avtal med ett bedömt värde mellan 10 000 000 kronor och 80 000 000 kronor,  
• Avtal eller förändring av avtal med någon av Ägarna (eller någon som är närstående till 
Ägare), och  
• Antagande eller ändring av styrelsens arbetsordning eller instruktion för ekonomisk 
rapportering eller instruktion för den verkställande direktören.  

7. Styrdokument  

Inom Bolaget ska finnas arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion, attest- och utanordnings-
instruktion, finanspolicy, samt därutöver för verksamheten relevanta styrande dokument.  

8. Inspektionsrätt  

Ägarna och kommunstyrelsen i Värmdö kommun har rätt att ta del av Bolagets handlingar 
och räkenskaper samt rätt att i övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Bolaget erinras 
om att kommunstyrelsen i Värmdö kommun har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten 
varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala 
kompetensen.  

9. Redovisning och rapportering  

Bolaget ska till Ägarna lämna kvartalsbokslut (d.v.s. per 31 mars och 30 september) och halv-
årsbokslut (dvs. per den 30 juni) som innehåller en prognos avseende återstoden av det inne-
varande kalenderåret.  

Bolaget ska så långt som möjligt inordna sig i kommunens planering (s.k. ”årshjul”) för bud-
get och uppföljning, samt med undantag för vad som anges i föregående stycke, tillämpa 
samma redovisningsprinciper som KIVAB. Bolaget ska dock lämna de uppgifter som behövs 
för att KIVAB ska kunna upprätta tertialrapport per 30 april samt tertialbokslut per 31 augusti.  

Bolaget ska senast den 15 november varje år till Ägarna tillhandahålla av styrelsen i Bolaget 
beslutad budget och affärsplan med det innehåll som anges i punkt 1.1 ovan.  
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Bolaget ska till Ägarna överlämna den vid varje årsbokslut upprättade revisionspromemorian i 
samband med överlämnandet av årsbokslutet.  

Bolaget skall ha en auktoriserad revisor och två (2) lekmannarevisorer. KIVAB äger rätt att 
ensam utse samtliga revisorer i Bolaget.  

10. Årsredovisning och förvaltningsberättelse  

Bolagets styrelse ska årligen i Bolagets förvaltningsberättelse redovisa hur verksamheten be-
drivits och utvecklats bl a mot bakgrund av ändamålet med Bolagets verksamhet enligt bo-
lagsordningen och uppfyllandet av Ägardirektivet. 

Redovisningen ska läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom för Ägarnas 
och kommunstyrelsens i Värmdö kommun tillsyn enligt punkt 8 ovan.  

Årsredovisning med förvaltningsberättelse ska tillsändas Ägarna och kommunstyrelsen i 
Värmdö kommun senast den 15 mars varje år.  

11. Övrigt  

Ägardirektivet ska, efter kommunfullmäktiges i Värmdö kommun godkännande, antas på bo-
lagsstämma i Bolaget 

Ekonomiskt resultat 2022-2024  
Mnkr 2022 2023 2024 
Årets resultat 24,6 28,4 25,0 

Investeringar 2022-2024  
Mnkr 2022 2023 2024

455 470 301
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Bilaga 3 Utbyggnadsplan  
Som del i att utveckla den strategiska planeringen i kommunen används en utbyggnadsplan 
som ett verktyg för att tydliggöra investeringsplaneringen. Utbyggnadsplanen åskådliggör 
pågående och planerade investeringsprojekt i kommunen. Planen beskriver 
investeringsutvecklingen ner på respektive kommundel men också hur de svarar mot 
kommunens övergripande mål och vision. Utbyggnadsplanen utgör en bilaga till 
investeringsbudgeten i Mål och budget. 

Inledning 
Utbyggnadsplanen ger en samlad bild av kommunens samlade investeringsbehov. Syftet med 
planen är att påvisa hur kommunens mer kortsiktiga investeringsplanering svarar mot 
strategier mål och vision. I stort sett alla investeringar påverkar på ett eller annat sätt den 
fysiska miljön och det är även detta planen har som utgångpunkt i. Den innehåller pågående 
projekt och kommande projekt samt vilken utveckling dessa leder till i form av exempelvis 
bostäder eller miljösatsningar. Vidare lyfter planen utmaningar och möjligheter på 
övergripande nivå. Planen ska påvisa vilken samhällsutveckling våra beslutade och 
kommande investeringar leder till.  

 
Tanken med den kommunövergripande utbyggnadsplanen är att den ska utgöra ett verktyg för 
planering och prioritering inom budgetperioden, men även indikera kommande 
investeringsbehov för att skapa bra framförhållning enligt god ekonomisk hushållning. 
Utbyggnadsplanen är en sammanvägning av samtliga nämnders behov och förutsättningar. 
Ambitionen med utbyggnadsplanen är att ytterligare skapa grund för ett längre och mer 
strategiskt perspektiv på investeringar. Det är viktigt utifrån de krav som ställs för att kunna 
bedriva den planerade verksamheten samt att kunna anpassa planeringen när förutsättningarna 
i omvärlden förändras. Planen innehåller en kortfattad beskrivning av kommunens strategiska 
samhällsplanering men också kommunens strategiska inriktning för lokalförsörjning. 

Processen 
Investeringarna som lyfts i utbyggnadsplanen föregås av förstudier enligt kommunens inve-
steringsprocess. Förstudier kan ske för ett enskilt projekt eller samla olika projekt inom ett 
område för att fastställa en succesiv utbyggnad av till exempel laddinfrastruktur. Kommunsty-
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relsen bereder8 och prioriterar samtliga av kommunens investeringar innan kommunfullmäk-
tige beslutar om finansiering och budgetramar samt vilka projekt/kluster av projekt som ska 
inrymmas inom de fastställda ramarna. I verksamhetsplanen ska nämnden besluta om årets 
genomförande inom fastställda ramar samt godkända och namngivna projekt. Nämnden är 
även ansvarig för att i verksamhetsplanen beskriva de behov av investeringar som krävs för 
att kunna bedriva den planerade verksamheten. Planeringsförutsättningarna ska tydligt kopp-
las till styrande och strategiska dokument. När Värmdö växer ska det ske på ett ansvarsfullt 
sätt där utgångspunkten är att kombinera en ekonomisk tillväxt med hållbar utveckling. Det 
kräver ett ansvarstagande och en planering som tar hänsyn till klimatpåverkan, ekosystemets 
ramar och sociala konsekvenser. Prioriteringen av projekt i utbyggnadsplanen bygger på över-
gripande prioriteringar i vision, mål, översiktsplanen och andra styrande dokument som miljö- 
och klimatplanen, kommunens plan för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i priorite-
rade förändringsområden samt gång- och cykelplan.  

8 21 § Kommunstyrelsen reglemente, rev. 2018-12-19. 

Investeringsprocessen kommer att ses över och utvecklas i syfte att underlätta och effektivi-
sera hanteringen. 

Samlad bedömning av kommunens utbyggnad 
Investeringsbehovet är 970 mnkr för 2022. Det är en ökning jämförelse mot 2021 som framför 
allt beror på en ökad volym inom taxekollektivet genom utbyggnaden av vatten- och avlopp. 
Tabellen nedan visar de totala investeringsutgifterna för budgetperioden uppdelade utifrån in-
vesteringsområde.  

 

Ungefär 17 procent av budgetperiodens totala medel avser reinvesteringar för att värdesäkra 
redan befintliga tillgångar.  

Värmdö kommuns investeringar under budgetperioden bedöms bidra och syfta till att uppnå 
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kommunens vision och uppställda mål. Bebyggelseutvecklingen sker i enlighet med 
kommunens översiktsplan. Den bedöms leda till en utveckling av kommunens 
centrumområden men också att tillväxt kan ske i andra delar av kommunen där 
småhusbebyggelse med närhet till naturen kan erbjudas. I dessa områden sker en 
sammanhållen samhällsplaneringen med utbyggnad av vatten och avlopp med parallell 
detaljplaneläggning. Det medför att byggrätter och viktiga funktioner i området som 
dagvattenanläggningar och avfallshantering kan säkras samtidigt som kommunalt vatten och 
avlopp byggs ut och näringsläckaget därmed kan minska. Värmdös satsning på kommunalt 
vatten och avlopp är en av Sveriges största och bedöms som en viktig insats för att nå 
inriktningsmålet i kommunen att växt- och djurlivet ska vara i balans. Ytterligare ett viktigt 
arbete för att nå samma mål är att kommunen arbetar aktivt med skydd och tillgängliggörande 
av naturområden parallellt med detaljplaneläggning för nya bostäder i områden med högt 
exploateringstryck. Det sker både för att säkra tillgång till rekreationsområden och för att 
bevara naturmiljön. Vid bostadsutveckling påverkas natur- och vattenmiljön bland annat 
genom att mark tas i anspråk. En åtgärd som kommunen kan arbeta med är olika typer av 
kompensationsåtgärder som till exempel plantering av träd eller anläggningar av dammar. 
Enskilda miljö och klimatsatsningar så som restaurering av våtmarker eller reningsverk som 
studeras och kan bli aktuella under budgetperioden bedöms som viktiga insatser för att nå mål 
om klimatpåverkan, ett rikt växt- och djurliv samt förbättrad vattenkvalitet.  
Genom planerade och pågående exploateringsprojekt och investeringar i lokaler som till ex-
empel sportanläggningar verkar kommunen för att ett pulserande lokalsamhälle realiseras i 
enlighet med vision Värmdö 2030. I samband med att exempelvis Gustavsberg och Hemmesta 
utvecklas skapas förbättrade offentliga utrymmen och fler mötesplatser genom exempelvis 
parker och torg som till viss del byggs ut under budgetperioden. Utvecklingen i centrumom-
rådena bidrar också till en kontinuerlig bostadsutveckling och därmed också befolkningsut-
veckling samt ett breddat bostadsutbud i kommunen. Näringslivsutvecklingen sker parallellt 
med bostadsutvecklingen genom investeringsplaneringen. Det sker både genom att utveckling 
av verksamhetsområden i olika delar av kommunen planläggs samt att lokaler tillskapas inom 
centrumområdena. Det är inte alltid tillgängliga lokaler matchar det som efterfrågas av aktörer 
men detta bedöms delvis kunna förändras och förbättras i takt med att kommunen växer.  

Byggandet av och fastigheters användning påverkar klimatet. Ambitionen är att klimatpåver-
kan vid nybyggnation ska minska lokalt. Denna ambition tydliggöras bland annat genom 
kommunens egna investeringar för att minska energianvändningen och genom att ta fram en 
träbyggnadsstrategi. Den bostadsutveckling som sker skapar behov av investeringar i offent-
ligt finansierad service. Arbetet kräver en sammanhållen planering med exploateringspro-
jekten och att kommunen ständigt eftersträvar en långsiktighet i planeringen och att utveckl-
ingen underlättar bra service och vardag för kommunens invånare och företagare.  

Den största klimatpåverkan kommer från transportsektorn. Framkomligheten på vägarna lo-
kalt och in till Stockholm och i övriga regionen är av mycket stor vikt för samtliga kommu-
ninnevånare. Under en tioårsperiod väntas stora investeringar både av kommunen och av 
andra parter i trafikinfrastruktur. Satsningarna sker både i form av nya bytespunkter för bus-
sar, gång- och cykelutbyggnad och delvis nytt gatunät i framför allt Gustavsberg men även 
andra delar av kommunen. För att minska påverkan av denna utbyggnad kan kommunen ar-
beta aktivt med klimatsmart upphandling av exempelvis asfalt eller betong. Kommunen be-
döms även behöva arbeta med aktivt för att öka kollektivtrafikandelen både genom planerade 
investeringar och genom beteendeförändringar.  
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De investeringar som sker i digital infrastruktur syftar till att kunna ge förutsättningar att fort-
sätta utveckla verksamheten enligt ett Smartare Värmdö och därmed få bästa möjliga nytta av 
den digitalisering som sker för den egna verksamheten och för invånarna.  

Värmdö Bostäders och Värmdö hamnars investeringar i hyresrätter respektive utveckling av 
replipunkter bidrar till kommunens mål om en god bebyggd miljö samt verkar för att mål om 
en levande skärgård kan uppnås. Laddinfrastruktur för båtar och att kommunen under budget-
perioden även undersöker/verkar för möjligheterna att markanvisa och planlägga mark för bo-
städer i skärgården kan leda till en minskad klimatpåverkan och bidra till att hela kommunen 
har goda förutsättningar för utveckling. Till skillnad från övriga delar av kommunen så har 
befolkningen i skärgården minskat under en period och för att service och möjlighet till en le-
vande skärgård ska kunna bibehållas bedömer kommunen att befolkningen i stället bör ligga 
kvar på samma nivå eller öka.  

Bostads- och befolkningsutveckling 
Befolkningsutvecklingen har stor betydelse för investeringsplaneringen. Byggandet av bostä-
der innebär en ökad inflyttning till samt möjlighet att bo kvar samtidigt som behov av investe-
ringar ökar i form av lokaler för offentligt finansierade verksamheter, vägar, vatten och av-
lopp med mera. 

Värmdö kommun är till största delen en småhuskommun men med en mer varierad bebyggel-
sestruktur i centrumområdena och ett stort antal fritidshus som har potential att bli permanent-
bostäder i framtiden. Förenklat kan tillväxten sägas ske på tre sätt. Det ena rör detaljplane-
läggning i centrala lägen och för områden med sammanhängande bebyggelse, den andra via 
tillkommande bebyggelse genom bygglov och den tredje genom en ökad inflyttning till be-
fintligt bostadsbestånd. Merparten av de bostäder som byggts de senaste åren har varit i Gus-
tavsberg där också den största befolkningsutvecklingen har skett. Värmdö kommun har under 
några år haft en hög befolkningstillväxt, till allra största del kopplat till genomförande inom 
Gustavsbergsprojektet, för att därefter mattat av till strax under 1,5 procent. För närvarande 
(oktober 2021) finns cirka 1000 bostäder i planberedskap. Mer än hälften av dessa förväntas 
stå färdiga under budgetperioden. 

Befolkningsutvecklingen bedöms till viss del fortsätta koncentrera sig till tätorterna eftersom 
den tätaste strukturen tillskapas här. Samtidigt kommer ett ökat antal fastboende i tidigare fri-
tidshusområden med spridd bebyggelse leda till en befolkningsökning i de mindre centrala de-
larna. Skärgårdens befolkning har under de senaste åren minskat vilket skiljer sig mot övriga 
kommundelar. 

Antalet bostäder i pågående detaljplaneprocesser för bostäder är ett av underlagen som styr 
den prognostiserade befolkningsutvecklingen. Under 2021 har den politiska målsättningen 
kring bostadsbyggandet i kommunen minskat för att kunna invänta behov av investeringar i 
infrastruktur så som vägstruktur. Enligt riktlinjer för bostadsförsörjning så ska tillväxten ligga 
på 150 till 250 bostäder per år under de närmaste åren inklusive permanentning. En analys 
kring påverkan på detaljplaneprioriteringen pågår för att utreda konsekvenserna av den för-
ändrade målsättningen. En förändrad planprioritering förändrar inte planberedskapen och där-
med möjligheten att genomföra projekten de närmaste åren.  

Strategisk planering – möjligheter och utmaningar 
Värmdö kommun är en attraktiv kommun med goda förutsättningar för utveckling. De många 
naturområdena och den unika skärgårdsmiljön lockar både nya medborgare, verksamhetsutö-
vare, nya företag, besökare och byggaktörer. Natur, skärgård och en levande kulturhistorisk 
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miljö, inte minst i Gustavsberg, gör att intresset för att bo och verka i kommunen är stort. För-
utsättningar för utveckling bedöms därför som mycket goda.  

Målet är att hela kommunen har möjlighet att vara levande och kan utvecklas utifrån de lokala 
förutsättningarna. I skärgården bedöms grundförutsättningarna för en livskraftig skärgård fin-
nas med den unika miljö som erbjuds och ett stort lokalt engagemang. En växande region be-
döms också leda till fler besökare i skärgården. Däremot bedöms befolkningen behöva ligga 
kvar på samma nivå som idag eller öka för att servicenivån ska kunna bibehållas och inte 
minska, vilket skett de senaste åren. Utvecklingen är i första hand marknadsstyrd vilket inne-
bär att kommuner har begränsade möjligheter att arbeta med detta.  

De samlade och ökade kraven i lagstiftningen påverkar kommunens samhällsbyggnad och 
lokalförsörjning. Delar av kommunens lokalbestånd är i behov av upprustning för att vara 
ändamålsenliga. Exploateringsprojekten påverkas av lagkraven både i detaljplaneringen och i 
genomförandet. Andra krav som påverkar kostnaderna och processerna är föroreningar och 
krav på dagvattenhantering som under senare år skärpts betydligt. Det senare medför kostna-
der både när det gäller utformning av dagvattenanläggningar och när det gäller ianspråkta-
gande av mark. Krav på god kvalitet och kvantitet av vatten påverkar arbetet och utgifter. 
Samman-taget kan förskjutningar i projektens tidplaner ske som kan försena investeringspla-
neringen och leda till ökade kostnader. 

Att kommunens vattenskyddsområden säkras är av stor vikt för att säkra vattenförsörjningen i 
kommunen. Det påverkar bostadsutveckling i två av kommunens centrumområden; Brunn och 
Stavsnäs, som begränsas då områdena ligger inom områden med vattenskydd.  

För att bibehålla Värmdö kommuns attraktivitet är det viktigt att genom en väl avvägd ut-
byggnad tillvarata kommunens alla positiva fördelar både för dagens och morgondagens invå-
nare, företagare och besökare. Många stora infrastrukturprojekt pågår som nya Skurubron och 
Slussen och andra kommer att starta i närtid som påverkar det dagliga livet för många Värmd-
öbor. Väl fungerande kommunikationer från och till kommunen är mycket viktiga och måste 
säkerställas genom bland annat en tät dialog med framför allt regionen, Nacka kommun och 
Stockholms stad för att få långsiktigt hållbara lösningar som utgår från den lokala utveckl-
ingen. En anpassning av kommunens tillväxttakt krävs för att tillförsäkra att infrastrukturen är 
tillräcklig för utvecklingen.  

Den stora omvandling av samhället som sker i och med att verksamheter digitaliseras, att 
kommunens centrumområden byggs ut, krav på klimatanpassning och krav på vattenkvalitet 
påverkar också kommunens arbetssätt. De kräver en mer sammanhållen planering och att 
kommunen kan ta höjd för förändringar. 

Strategiska exploateringsfrågor 

Exploateringsverksamheten består av ett stort antal projekt i detaljplaneläggning samt genom-
förande. Alla nya exploateringsprojekt bör bära sina kostnader. För att målen om bostadsut-
veckling ska kunna uppnås krävs en planberedskap samt att ytterligare projekt kontinuerligt 
behöver tillkomma. En aktiv markpolitik med bland annat markanvisningar är ett ytterligare 
ett verktyg. 

Med Värmdös unika miljö kombinerat med närhet till Stockholm är kommunen attraktiv för 
byggaktörer och fastighetsutvecklare. Fokus och störst intresse för utveckling av bostadspro-
jekt finns i centrumområdena Gustavsberg, Brunn och Hemmesta. Många aktörer är också in-
tresserade av att bygga och driva samhällsfastigheter som till exempel särskilda boenden. 
Detta intresse skapar i sin tur förutsättningar för att finansiera delar av den infrastruktur som 
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en växande kommun kräver. För att nya projekt, bostäder och lokaler, ska kunna genomföras 
krävs att det finns möjlighet att finansiera utbyggnad av allmän platsmark, i form av gator, 
torg och parker, som är nödvändig. Finansiering av denna utbyggnad sker normalt via exploa-
teringsintäkter alternativt via försäljning av kommunal mark.  

Strategiska näringslivsfrågor  

Ett dynamiskt näringsliv är en grundförutsättning för ett växande Värmdö, och utgångspunk-
ten är att företag ska kunna, vilja och våga växa i Värmdö. Det är genom företagande som nya 
arbetstillfällen och förutsättningar för att leva, bo och verka i kommunen skapas. Nyetable-
rade och växande företag som skapar fler arbetstillfällen är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Fler medborgare som arbetar bidrar till att öka kundunderlaget för lokala företag, en hållbar 
vardag och ökad livskvalitet för medborgarna, samt minskad belastning på miljö och infra-
struktur genom minskat pendlande. Att ta vara på de effekter ett ökat distansarbete har gett är 
också en möjlighet. För att Värmdö ska vara attraktiv för företagsetableringar och ett närings-
liv med hållbar tillväxt måste ett flertal viktiga förutsättningar finnas på plats. Vissa handlar 
om bostäder, mark och lokaler, infrastruktur samt en fungerande elkraftsförsörjning. Medan 
andra är sådana som inte syns; livskvalitet, trygghet, säkerhet och kompetensförsörjning. Fö-
retagen i Värmdö ska få god service, bra förutsättningar och goda utvecklingsmöjligheter.  

För att samhällsplaneringen ska kunna stötta ett modernt och växande näringsliv bör detalj-
planarbeten skapa förutsättningar genom att beakta näringslivets behov av mark och lokaler 
med flexibla användningsområden på kort och lång sikt. Det kräver också en aktiv markpoli-
tik kopplad till näringslivets utvecklings- och etableringsförutsättningar. För näringslivet är 
självfallet och också en väl fungerande och utbyggd infrastruktur viktig. Många av kommu-
nens företagare är beroende av bilen och bra kommunikationer för att få en fungerande var-
dag. Framkomligheten på vägarna i kommunen och in till regionen är av stor vikt. Kommunen 
kan verka för det genom att medverka till att utveckla lösningar lokalt, samt aktivt deltagande 
och påverkansarbete i regionala forum. Utvecklingen av den digitala infrastrukturen är också 
viktig för den fortsatta utvecklingen. 

Miljö- och klimatinvesteringar 

Värmdö kommun vill medverka till ett hållbart samhälle. Genom att agera lokalt ges förbätt-
rade förutsättningarna för en hållbar framtid globalt. 

Att ta hänsyn till miljön ska vara en självklar del i verksamheterna och ingår i alla beslut på 
alla nivåer i kommunens arbete. Värmdö kommuns miljö- och klimatplan bygger på de två 
målen hur kommunen ska arbeta för att nå målen om en god bebyggd miljö med begränsad 
klimatpåverkan samt ett hållbart resursutnyttjande där växt- och djurlivet på land och i vatten 
är i balans. För att nå det första målet ska kommunen arbeta med frågor som energianvänd-
ning, bebyggelseutveckling, transporter, avfall, upphandling samt klimatanpassning. För att 
nå det andra målet ingår insatser inom områdena vatten och avlopp och åtgärder för att nå 
miljökvalitetsnormer för vatten.  

Strategisk vatten- och avloppsförsörjning 

Syftet med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp är att det bidrar till miljömålen om 
grundvatten av god kvalitet och minskar den negativa påverkan av gödande ämnen i mark och 
vatten. Genom att områden som tidigare haft enskilda avloppsanläggningar får kommunalt 
vatten och avlopp minskar lokalt näringsläckage i sjöar och vattendrag samt risk för förore-
ningar av mark och grundvatten. Tillgång till dricksvatten är en förutsättning för en hållbar 
utveckling av Värmdö kommun. Det säkras genom avtal med Stockholm vatten och genom 
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skydd av vattentäkter i kommunen. Många invånare har samtidigt enskilt avlopp och vatten-
försörjning och kommer fortsätta så framöver. 

Den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen pågår med ett mål om att ansluta 400 till 
500 fastigheter/lägenheter per år. Utbyggnaden sker inifrån och ut och i förändringsområden 
föregås den för det mesta av en ny detaljplan enligt kommunens prioritering av förändrings-
områden. Ett stort antal områden i kommunen kvarstår så arbetet bedöms behöva fortsätta i 
cirka tjugo år till. Merparten av avloppen i kommunen leds till Käppala reningsverk vilket 
också möjliggör en succesiv utbyggnad lokalt.   

Strategisk infrastrukturplanering 

I en tillväxtkommun som Värmdö är det viktigt med försörjning av infrastruktur i form av 
framkomliga och säkra vägar både inom kommunen och in till regionkärna, gång- och cykel-
vägar, fiber och elkraft. En stor del av värmdöborna använder sig av bil och är därför bero-
ende av en god framkomlighet på vägarna. Till stor del är kommunen beroende av andra par-
ter för att säkra denna utbyggnad varför samverkan är av stor vikt för att få till stånd en ut-
veckling. Samarbetspartners är bland annat Trafikverket, nätägare för utbyggnad av fiber, 
Region Stockholm med flera. Den egna infrastrukturutbyggnaden ska ha fokus på framkom-
lighet och förbättrat vägnät, infartsparkeringar samt förbättrad kollektivtrafik.  

Den enskilt viktigaste satsningen på regional nivå är östlig förbindelse. Andra projekt av stor 
direkt och regional betydelse som pågår är bussterminalen vid Slussen och ombyggnationen 
av Skurubron som färdigställs under budgetperioden.  

Att fyrstegsprincipen tillämpas i planeringen är ett sätt att säkra att samhällsplaneringen ge-
nomförs samhällsekonomiskt och att de enklare åtgärderna av mindre art genomförs i första 
hand.  

Vårt smartare Värmdö 

För att ta höjd för de förändringar och utveckling som kommunen står inför så satsar kommu-
nen på ett smartare Värmdö. Satsningen bygger på att kommunens innovations-, digitali-
serings- och utvecklingsinsatser kraftsamlas. I takt med att vi blir fler äldre samt färre i arbets-
för ålder, och därmed får mindre skatteintäkter måste kommunen tänka nytt. Det handlar om 
att arbeta smartare, tillsammans, för att skapa bästa möjliga värde för varje skattekrona. Sats-
ningarna och omställningen kräver också investeringar i till exempel grundläggande infra-
struktur för att övriga åtgärder ska kunna realiseras.  

Strategisk lokalförsörjning 

Utbyggnadsplanen innehåller Värmdö kommuns strategiska lokalförsörjningsplan som redo-
visar både principer för lokalförsörjning samt vilka projekt som pågår och kommer att utredas 
genom förstudier under budgetperioden. Genom att årligen uppdatera planen skapas en bild 
över lokalförsörjningen, på både kort och lång sikt. Syftet med den kommunövergripande 
lokalförsörjningsplanen är att underlätta planering och prioritering av behov så att framtida 
investeringar och lokalkostnader kan ske med framförhållning enligt god ekonomisk hushåll-
ning.  

Det övergripande ansvaret för lokalförsörjningen i Värmdö kommun har kommunstyrelsen 
som ansvarar för att leda och samordna lokalplaneringen. Nämnderna ansvarar för att lyfta 
sina behov. Det sker genom respektive nämnds årligen upprättade lokalbehovsplaner som är 
basen för den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen. Den tar även hänsyn till befolk-
ningsprognos och kommande detaljplaner. I nämndernas årligen upprättade lokalbehovsplaner 
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ska behov och utveckling av verksamhetslokaler inom det egna verksamhetsområdet beskri-
vas. Nämndens plan ska innehålla en långsiktig planering samt en värdering av lokalernas be-
fintliga skick och ändamålsenlighet med utgångspunkt i kommunfullmäktiges policy9. Inve-
steringar i verksamhetslokaler ska främst syfta till att bibehålla redan upparbetande värden 
och i andra hand gynna utveckling av redan befintliga lokaliseringar och verksamheter i enlig-
het med fyrstegprincipen. I fråga om lokalbehovet kopplat till exploateringsprojekten krävs ett 
långsiktigt tänkande och ett nära samarbete.  

9 KF 2020-10-07 § 164/20, dnr 2020KS/0486 

En grundförutsättning för kommunens lokalförsörjning är att varje enhet ska bära sig ekono-
miskt. Verksamhetens utformning, både fysiskt och ändamålsenligt, ska vila på rådande lagar, 
förordningar och rekommendationer. Värmdö kommun växer och behovet av offentligt finan-
sierad service förändras kontinuerligt. Det prognostiserade behovet ska bygga på att det finns 
en mix av platser med olika nivåer av rådighet för att säkra det kommunala ansvaret. Som hu-
vudregel ska kommunen långsiktigt och av ekonomiska skäl äga egna verksamhetslokaler. 
Kommunen ska även äga fastigheter som av andra skäl bedöms vara av strategisk betydelse.  

För att möta det ökade invånarantalet och kommuninvånarnas behov och förväntningar kom-
mer investeringar vara nödvändiga i alla delar av den kommunala servicen, allt ifrån skolor 
till gruppboenden och aktivitetsytor. Här kan privata fastighetsägare i kombination med pri-
vata utförare vara samarbetspartners. En förskjutning med fler externa aktörer är positivt. 
Olika aktörer har olika krav på både utformning och storlek på verksamhetslokalerna för att 
skapa kvalitativa och kostnadseffektiva enheter. Värmdö kommun bör därför alltid sträva ef-
ter att standardisera verksamhetslokalernas utformning för att öka möjligheten av mångfalden 
av aktörer. I första hand ska den tillkommande kapaciteten byggas med externa investerings-
medel. Undantag ska göras då kommunen kan visa på minskade driftsunderskott i befintlig 
verksamhet via nyinvestering i verksamhetslokaler. 

Värmdö kommuns totala lokalbestånd uppgår till cirka 179 000 kvm. Beståndet är uppdelat i 
tre verksamhetsgrenar, verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler. Utöver det 
egna beståndet hyr kommunen in verksamhetslokaler. Underhåll ska ske enligt underhållsplan 
under tekniska nämndens ansvar och budget. Sedan tidigare har kommunfullmäktige10 god-
känt försäljning av flera kommersiella lokaler.  

10 KF 2020-04-29 § 70/20, 2019KS/1283 Försäljning av Gustavsberg 1:468 m.m.;  
  KF 2018-12-19 § 191, 2018KS/1019 Försäljning av fastigheter som inte erfordras för den kommunal 
verksamheten. 

Även när det gäller lokalförsörjning och planering delas Värmdö kommun in i fem olika för-
sörjningsområden eller kommundelar. Ur ett lokalförsörjningsperspektiv ska den offentligt fi-
nansierade servicen bedömas och förhålla sig till dessa försörjningsområden. Kommunen har 
även utpekade centrumområden. Kommunens centrumområden är definierade schematiskt i 
kommunens översiktsplan. Offentligt finansierad service ska i regel förläggas till försörjnings-
områdets centrum, om inte andra bedömningar av lokalisering görs. Till exempel ska en loka-
lisering av en förskola först och främst ta hänsyn till närhetsprincipen. Andra verksamheter så 
som exempelvis behov av platser på särskilt boende för äldre bedöms utifrån en helhet inom 
kommunen och är inte lika beroende av vilket försörjningsområde de ska försörja. I denna 
verksamhet har närheten till kollektivtrafik fått väga tyngre då detta är av yttersta vikt för per-
sonalförsörjningen.  
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Tomställningar av verksamhetslokaler som förutses under budgetperioden finns omnämnda i 
respektive nämnds lokalbehovsplan. Tomställda lokaler ska hanteras av kommunstyrelsen un-
der tiden som de kan omvandlas eller avvecklas. 

Kommunens principer för lokalförsörjning 

• Enheterna ska bära sig ekonomiskt och utformningen, både fysiskt och ändamålsen-
ligt, ska vila på rådande lagar, förordningar och rekommendationer.  

• Värmdö kommun bör alltid sträva efter att standardisera verksamhetslokalernas ut-
formning för att öka möjligheten av en mångfald av aktörer. Verksamhetsmässiga 
särkrav ska minimeras. 

• Privata utförare såväl som privata fastighetsägare är samarbetspartners. Värmdö kom-
mun välkomnar privata aktörer inom funktioner såsom skola, förskola, äldreboende, 
gruppboenden med mera under förutsättning att en balanserad rådighet behålls.  

• Som huvudregel ska kommunen äga de lokaler kommunen bedriver egen verksamhet 
i.  

• Kommunen eftersträvar en balans mellan kort kötid och överkapacitet. 

Kommunens investeringar 

Kommunövergripande  

Kommunen har ett antal projekt som inte är specificerade till en särskild kommundel. Det rör 
till stor del reinvesteringar men också klustrade projekt, till exempel klimatinvesteringar i lad-
dinfrastruktur och inköp av maskiner. Reinvesteringar bör prioriteras för att säkra värdet i re-
dan befintliga tillgångar.  

Kommunens investeringar – kommunövergripande*  
Miljö- och klimatinvesteringar 

• Energieffektiviseringar egna fastigheter 
• Solceller egna fastigheter 
• Fiskvägar i skärgården 
• Laddinfrastruktur 
• Elfordon 
• Våtmarker 

Vårt smartare Värmdö 
• Nätverk  
• Accesspunkter 
• Utrustning 

Lokalbestånd 
• Planerat underhåll av kommunens lokalbestånd 
• Lekutrustning förskolor, nytt samt upprustning 
• Hyresgästanpassningar, ospecificerade  

Exploatering 
• Strategiska markinköp 

Övriga  
• Gång- och cykelvägar 
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* Kommunövergripande i den meningen att projekten inte är specificerade till en särskild kommundel. 

• Underhåll av kommunala gatunätet 
• Trafiksäkerhetsåtgärder  
• Belysning och möblering i offentlig miljö 
• Stompunkter 
• Inventarier 
• Fordon och maskiner 
• Centrala budgetmedel för oförutsedda behov 

 

Under åren 2021–2024 fokuseras på invändig renovering i verksamhetslokaler vilket innefat-
tar byte av köksinredning, storköksutrustning, byte av innerdörrar, golv och belysning. Äldre 
belysning och ventilation kommer att uppdateras till dagens standard i energi- och miljökrav 
vilket leder till bättre inomhusklimat och minskade driftkostnader. Utöver invändig renove-
ring kommer tak bytas på vissa fastigheter. Nyinvesteringar och upprustning av lekutrustning 
i skolor och förskolor kommer att utföras och omkring alla fastigheter kommer utemiljön ses 
över och förbättras. Ett annat kommunövergripande projekt är investeringar i tillgänglighets-
åtgärder i kultur- och fritidslokaler och anläggningar. 

I jämförelse mot tidigare år planeras för betydligt fler miljö- och klimatinvesteringar. Exem-
pel på kommunövergripande miljö- och klimatinvesteringar där det pågår förstudier är fiskvä-
gar i skärgården samt vätgasanläggning för fordon. Beslutade kommunövergripande miljö- 
och klimatinvesteringar är energieffektiviseringar och energiåtgärder i kommunens egna fas-
tigheter, inklusive installation av solceller. Ytterligare förstudier inom området är inköp av el-
fordon till tekniska driftsavdelningen samt utbyggnad av laddinfrastruktur vid Tjustvik. Vi-
dare utarbetas en förstudie för att säkerställa en successiv utbyggnad av laddinfrastruktur på 
kommunens fastigheter och vid andra lämpliga platser så som infartsparkeringar. Denna för-
studie ska även lägga fast förutsättningar för ekonomi och standard. 

Andra kommunövergripande investeringar handlar om att säkra en omställning enligt vårt 
smartare Värmdö där investeringar i nätverk, accesspunkter och utrustning planeras.  

Det finns även ett antal återkommande ny- och reinvesteringar där medel avsätts varje år för 
att utveckla möblering i offentlig miljö, investering i nya maskiner till den tekniska driftverk-
samheten och stomnät som är utsättning av mätpunkter i kommunen. Andra återkommande 
investeringar är åtgärder i kommunala gatunätet, cykelväderskydd, trafiksäkerhetsåtgärder 
och belysning i offentlig miljö. Klustrade förstudier tas fram för dessa investeringsgrupper för 
att visa det långsiktiga behovet. Det sker även ny- och reinvesteringar i inventarier hos mer-
parten av nämnderna och kommunstyrelsen.  

För närvarande har kommunen merkostnader för hantering av sulfidhaltiga krossmassor samt 
masshantering då ingen plats finns på Värmdö för detta ändamål. Behovet av ytor för att 
kunna hantera egna massor utreds i en förstudie.  

För att möjliggöra lösningar av oförutsedda behov under budgetåret har kommunstyrelsen 
centrala investeringsmedel för projekt, eller grupper av projekt. Kommunstyrelsen har enligt 
reglemente rätt att omdisponera investeringsmedel från den centrala budgetramen till investe-
ringsprojekt/kluster som är namngivna eller tydligt följer beslutade mål eller antagna strate-
gier. 
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Kommunen har även en rad taxefinansierade investeringar på kommunövergripande nivå. För 
att klara den framtida försörjningen till nya kunder med kommunalt vatten och avlopp plane-
rar kommunen att anlägga en ny ledning till Nacka och Stockholm. Investeringsmedel föreslås 
också avsättas för att genomföra pumpstationer för lättrycksavlopp och det pågående projektet 
med vattenkiosk. Årligen återkommande investeringar inom de taxefinansierade verksamhet-
erna är ledningsrätter, reinvesteringar i ledningar, anslutningar inom verksamhetsområdet, 
succesiv utbyggnad av dagvattenanläggningar, ombyggnad av pumpstationer, vattenverk och 
driftövervakning. Ersättningsinvesteringar av befintliga ledningar och verk krävs bland annat 
för att klara större krav på rening och svara mot behov att göra åtgärder för att anpassa syste-
men kopplat till klimatförändringar. Andra reinvesteringar är maskiner och inventarier för 
drift av vatten- och avloppsanläggningar samt reinvestering i återvinningsanläggningar.  

Kommunens gruppboenden och servicelägenheter med tillhörande baslokaler är av varierande 
skick. Det finns även behov av fler gruppboenden och servicebostäder inom LSS. Vård och 
omsorgsnämnden har tagit fram ett funktionsprogram för denna typ av verksamhetslokaler 
och arbetet fortgår att dokumentera skick och ändamålsenlighet samt att bedöma framtida ut-
vecklingsmöjligheter.  

Värmdö Bostäder har kommunövergripande reinvesteringar i form av successionsrenove-
ringar 

 

Diagram: Kommunkoncernens investeringsutgifter under budgetperioden fördelat per geo-
grafiskt område. 

Utbyggnad i Gustavsberg med omland  

Gustavsberg med omland är den kommundel där flest investeringsprojekt kommer att genom-
föras under budgetperioden, vilket är i linje med kommunens översiktsplan. I Gustavsberg är 
också befolkningstillväxten som störst. En prioritering av pågående detaljplaner och planerade 
planer behöver ses över utifrån det nya bostadsförsörjningsmålet. Utöver dessa detaljplaner 
pågår också planläggning och utbyggnad inom ramen för prioriterade förändringsområden. 
Sådana exempel är Norra Lagnö och centrala Mörtnäs där kommunalt vatten och avlopp be-
döms komma att byggas ut under budgetperioden. 
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Utvecklingen i området i form av exploateringsprojekt sker genom Gustavsbergsprojektet, 
med en sammanhållen projektekonomi, och genom övriga exploateringsprojekt där projekte-
konomin redovisas för det enskilda projektet. Mycket av befintliga offentliga verksamheter är 
i dagsläget lokaliserat till Gustavsberg och då främst inom det definierade centrumområdet. 
Exploateringsprojekten i de centrala delarna omvandlar samhället och skapar fler offentliga 
platser så som parker och torg. Samtidigt byggs trafiksystemet om för att klara utvecklingen 
och skapa bra gaturum. Intresset att utveckla Gustavsberg bedöms som stora och förutsätt-
ningarna för utveckling är generellt mycket goda. Utmaningarna i projekten är att de är omfat-
tande, komplicerade och löper under lång tid. Det finns stora värden i befintlig natur- och kul-
turmiljö vilket medför att utveckling måste ske med omsorg för att inte påverka negativt. I de-
lar av Gustavsberg finns föroreningar, låglänt mark och sulfidhaltigt berg vilket kan innebära 
ökade kostnader och risker för förseningar.  

I exploateringsprojektet för Gustavsbergs centrum pågår för närvarande detaljplaneläggning 
och där ingår kommunala anläggningar. Gustavsbergs centrum är fortfarande i ett tidigt skede 
och förändringar i tidplan och innehåll kan därför ske. Inom detaljplanen för Gustavsbergs 
centrum bör mark reserveras för att möjliggöra en framtida förskola för ett eventuellt behov 
som kan uppstå då området exploateras. I Gustavsberg finns idag dock en överkapacitet gäl-
lande förskoleplatser.  

En fråga för utvecklingen av delar av Gustavsberg är den framtida användningen av Tjustvik. 
Verksamheter bedöms kunna flytta dit från bland annat Sveviatomten på Skärgårdsvägen 17 
som i stället kan utvecklas för framförallt bostadsändamål. Värmdö kommun har idag tre 
verksamheter som har lokaler i de byggnader som finns på tomten.  

I anslutning till Internationella Engelska skolan byggs en sporthall där även investering i in-
ventarier kommer att ske. Mellan skolan och sporthallen ska en gemensam aktivitetsyta 
skapas som ska vara klar i samband med öppnandet. En utredning pågår kring Ekvallens 
framtida funktion. Tennishallen som också ligger i centrum utreder själva en ny lokalisering 
som kan komma att påverka utvecklingsmöjligheterna i centrum för andra ändamål. Kultur- 
och fritidsnämnden utreder i en förstudie behov och möjligheten att anordna toaletter vid 
Farstaborg. 

Naturreservatsbildningar hanteras inte som investeringsprojekt men parallellt som planlägg-
ning och exploatering sker i Gustavsberg drivs också naturreservatsbildningar för Holmviks-
skogen och Östra Ekedal. Det bedöms vara en fördel att se naturreservatsbildningen som en 
kompensation och säkrande av rekreativa värden när områden i dess närhet bebyggs. 

Ett måldokument för Gustavsbergs hamn har tagits fram som ger förutsättningar för den kom-
mande utvecklingen. I Mölnvik finns ett behov av att se över trafiksituationen både kortsiktig 
och genom mer långsiktiga åtgärder. Parallellt behöver också områdets framtida utveckling 
utredas vilket föreslås studeras i ett planprogram. Stråket mellan Mölnvik och Skogsbo be-
döms kunna vara intressant att studera parallellt. 

Inom Mörtnäs äger Värmdö kommun en fastighet som var avsedd för förskola. Eftersom det 
idag finns en överkapacitet på förskoleplatser bedömer inte kommunen att den ska byggas för 
närvarande. Inom ramen för tre detaljplaner i Gustavsberg utreds lämplig mark för särskilda 
bostäder för äldre, vid Ösby, i Gustavsbergs centrum och redan nämnda Östra Charlottendal. 
Det bedöms finnas ett behov av minst tre boenden utifrån prognostiserad befolkningsutveckl-
ing samt ett ersättningsboende för Gustavsgården. För att säkra det lite mer kortsiktiga beho-
vet bör detaljplanen för Ösby prioriteras då övriga två bedöms som mer osäkra i planering och 
genomförande. Boendet i Ösby kommer att drivas i fristående regi. 
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Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat om en ombyggnad av före detta hushållspors-
linsfabriken till kultur- och upplevelsecentrum. Byggnaden är såld vilket för kommunens del 
framför allt innebär planering för att verksamheter ska flyttas samt inredning av aktuella ut-
rymmen. Andra investeringar som utreds med förstudie är ombyggnation av tak på tornhuset 
samt spolplatta med mera på Kattholmen.  

Ett antal miljö- och klimatinvesteringar föreslås utredas inom Gustavsbergsområdet, bland an-
nat för dagvatten. Det gäller bland annat behovet av en mer gestaltad och flexibel dagvatten-
anläggning samt rening av dagvatten i Kvarnberget.  

Aktuella infrastrukturinvesteringar i Gustavsbergsområdet består av ombyggnation av kajen i 
Gustavsbergs hamn, gång- och cykelstråk mellan Gustavsbergs centrum och Mölnvik, det reg-
ionala cykelstråket längs gamla Skärgårdsvägen genom två projekt och Meitens väg. Andra 
föreslagna gång- och cykelvägsprojekt är längs Dianavägen till Skevik där det utreds om 
kommunen eller Trafikverket ska bygga ut den. Värmdö kommun har även avtalat med Reg-
ion Stockholm och Trafikverket att genomföra ett antal åtgärder i Gustavsberg för att förbättra 
framkomligheten vilka föreslås preciseras innan de prioriteras.  

Inom den taxefinansierade verksamheten sker utbyggnad både genom utvecklingen av priori-
terade förändringsområden och exploateringsprojekten. En ny huvudledning ska byggas mel-
lan Skevik och Norra Lagnö. På Norra Lagnö kommer även vatten- och avloppsutbyggnaden 
starta inom området.  

Utbyggnad på Värmdölandet 

Utbyggnaden på Värmdölandet sker både genom att områden planläggs och får vatten och av-
lopp samt genom exploateringsprojekt i Hemmesta. Exploateringsprojekten i området bedöms 
generera strax under 500 bostäder fram till 2030. Pågående detaljplaner inom exploaterings-
projekt i Hemmesta är Hemmesta centrum och Skärgårdskyrkan. De två detaljplanerna be-
döms bidra till att utveckla Hemmesta till mer sammanhängande miljöer där samhällsservice 
tillkommer som kan möta de lokala behoven för omkringliggande bebyggelse. Värmdö Bostä-
der ansvarar för delar av utbyggnaden i Hemmesta med hyresrätter. Osäkerheter finns i tidpla-
nerna för båda projekten bland annat för att de påverkas av Trafikverkets planering av förbätt-
ringar av befintligt vägnät. Värmdölandet är geografiskt ett stort område och infrastrukturen 
sätter begränsningar gällande var och när det är lämpligt att utveckla området med nya explo-
ateringsprojekt samt lokalisering av verksamheter. Trafikverket har utrett utvecklingen av 
vägnätet från Ålstäket till Hemmesta vägskäl. Komplettering med ett körfält föreslås men be-
höver fastställas i en vägplan och finansiering genom länsplanen. Under 2023 förväntas en 
båtpendlingslinje starta mellan Ålstäket och Stockholm som bedöms blir ett attraktivt kollek-
tivt färdmedel som komplement till busstrafiken. Utbyggnaden av Grisslingerakan som Tra-
fikverket arbetar med bedöms kunna starta under budgetperioden där vägplanearbetet nu på-
går. Parallellt utreds i en förstudie hur infartsparkeringsplatser ska omdisponeras i området. 
Samverkan för infartsparkeringar pågår även i Hagaberg för att öka möjligheten att resa kol-
lektivt till och från Värmdölandet.  

Andra exploateringsprojekt på Värmdölandet som ligger utanför centrumområdet är utbygg-
naden av Älvsby industriområde där kommunen har detaljplanelagt och försäljning av mark 
för verksamheter pågår. Vidare bedöms kommunens utbyggnad av Magneberg starta under 
budgetperioden. I Älvsby finns även planer för att utveckla boendet i Älvsby torp. 

Inom Värmdölandet finns i nuläget viss överkapacitet av förskoleplatser. I Torsby finns det 
möjlighet för en privat aktör att bygga en ny förskola med en gällande detaljplan. Behov av 
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fler platser bedöms finnas på lång sikt. Trots överkapaciteten generellt på Värmdölandet be-
döms det finnas ett behov av fler förskoleplatser för Fågelbrolandet och Strömma även i nulä-
get. Eftersom närhetsprincipen är viktig kommer lämplig placering att utredas i en förstudie. 
Kyrkskolan bör på längre sikt utvecklas för att verksamhetens och lokalernas utformning ska 
motsvara de krav som finns.  

Andra investeringar på Värmdölandet är inom taxefinansierade verksamheter och prioriterat 
är att säkra vattenförsörjningen i området genom att ett vattentorn byggs i Hemmesta. Vatten-
tornet kommer att vara väl synligt så gestaltningsfrågorna blir utöver de tekniska frågorna vik-
tiga.  

Kring Hemmesta bedöms det finnas behov av en gemensam dagvattenlösning för flera delom-
råden för att minska översvämningsrisker men också för att exploateringsprojekt ska kunna 
genomföras samt verksamheter bedrivas. En förstudie för att utreda en sådan anläggning före-
slås starta. En annan förstudie som pågår är restaurering av våtmark i norra Hemmesta som 
kan bidra till minskad klimatpåverkan och stötta arbetet för ett rikt växt- och djurliv.  

Planering och utbyggnad av prioriterade förändringsområden pågår i ett 20-tal områden på 
Värmdölandet där också utbyggnad av vatten och avlopp bedöms byggas under budgetperi-
oden. Det gäller flera projekt inom Älvsala, Strömma, Evlinge och Saltarö men också Fager-
dala, Bullandö, Herrviksnäs. För att genomföra vatten- och avloppsbyggnaden krävs nya hu-
vudledningar varav en är mellan Strömma och Bullandö. Inom taxekollektivet ingår också en 
pågående ombyggnad av återvinningscentralen i Hemmesta.  

Pågående gång- och cykelvägsutbyggnad sker mellan Älvsby-Kopparmora och Evlingevägen 
till Lanternvägen. Kommunen ser även ett behov att bygga ut stråket mellan Torsby och 
Ängsvik men bedömer det inte som möjlig att genom egen planering möjliggöra mark-
åtkomst.  

Utbyggnad på Ingarö 

På Ingarö sker bebyggelseutveckling genom att hyresrätter byggs i Brunns centrum av 
Värmdö Bostäder, ett särskilt boende för äldre i privat regi uppförs i Pilhamn samt genomfö-
rande av exploateringsprojektet Vargbacken. I samtliga projekt bygger Värmdö kommun ut 
allmänna anläggningar. Utvecklingen sker också i prioriterade förändringsområden samt 
eventuellt ytterligare bostäder utifrån pågående planläggning i Brunn (på delar av fastigheten 
Brunn 1:286). Utöver detta tillkommer utvecklingen som sker genom permanentning och 
byggnation av småhus. Parallellt med planläggningen för Brunn 1:286 föreslås även det anslu-
tande naturområdet skyddas genom naturreservatsbildning. Reservatet bedöms komma att in-
nefatta både kommunal och privat mark för att långsiktigt säkra spridningssamband och 
skydda viktiga naturvärden. Mark för förskola behöver säkras inom detaljplanen. Ingarö har 
idag en överkapacitet av förskoleplatser.  

Stora delar av centrala Brunn ligger inom ett vattenskyddsområde där ny bebyggelse endast 
kan tillkomma i undantagsfall, utöver det som planeras eller byggs idag, för att säkra en lång-
siktigt hållbar vattenförsörjning i kommunen och regionen. Detta medför att utöver de ovan 
redovisade projekten bedöms de centrala delarna av Brunn inte utvecklas mer än med enstaka 
komplement. Möjligheten att genomföra en miljö- och klimatinvestering med en infiltrations-
anläggning för att öka tillförsel av grundvatten i täkten på Ingarö utreds.  

Kommersiella lokaler och industrilokaler tillkommer i Brunn i samband med att exploate-
ringsprojekten genomförs samt genom att Återvall kan utvecklas som verksamhetsområde. 
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För att uppnå trafiksäkerhet och framkomlighet i vägsystemet så är det av stor vikt att Trafik-
verket bygger ut den planerade gång- och cykelvägen mellan Ingarökrysset och Ingaröbron 
samt att omstigningsplatser för bussar kan anordnas längs väg 222 vid Ingarökrysset. 

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp genom prioriterade förändringsområden under 
budgetperioden bedöms ske i Enkärret, Barnviksnäs och Barnvik, Fågelvik och Nykvarn, Jo-
hannesdal, Lillängen och Beatelund, Mörtviken Ramsdalen, Skälsmara och Återvall. Parallellt 
planläggs också flera delar av Ingarö. För att kunna genomföra utbyggnaden i områdena 
byggs huvudledningar mellan centrala Brunn och Lemshaga ut, Brunn centrum till Fager-
holmsvägen, mellan Långvik och Skälsmara, Långvik och Alberts Zetterbergs väg, Lövhamra 
och Värmdö marknad, Älgkroksvägen-Abborrvägen och Fågelvik till Nykvarn. Andra åtgär-
der är ombyggnad av vattenverk på Ingarö samt av pumpstation vid Lövahamra samt ny 
tryckstegring vid Lemshaga. Dessa investeringar ligger inom taxekollektivet. 

Kommunens gång- och cykelvägsutbyggnad på Ingarö bedöms ske på sträckorna Återvall till 
Långvik och Pilhamn till Ingarö kyrka. 

Utbyggnad på Djurö och Stavsnäs 

På Djurö och i Stavsnäs finns genom detaljplanen Stavsnäs vinterhamn möjlighet att bygga 
cirka 100 bostäder. Att bygga ihop Stavsnäs vinterhamn och sommarhamn genom mindre 
kompletterande bebyggelse bedöms som positivt. Stora delar av Stavsnäs ligger i ett vatten-
skyddsområde av lokal betydelse. Ny bebyggelse som inte ligger inom redan fastställda planer 
bör inte tillkomma inom det primära skyddsområdet och i det sekundära kan endast enstaka 
villabebyggelse tillkomma. Efterfrågan på att utveckla Stavsnäs bedöms som större än vad 
vattenskyddsområdet möjliggör.  

Efterfrågan på kommunalt vatten och avlopp bedöms som stor kring Björkås och kommunen 
har även fått flertalet förfrågningar om planläggning i området. I Björkås bedöms bebyggelse 
behöva tillkomma för att säkra att befolkningsunderlaget inte minskar. Ett planprogram för 
Björkås bör därför tas fram. 

Inom den taxefinansierade verksamheten ska reningsverket på Djurö ska byggas ut då det till 
skillnad mot stora delar av övriga kommunen inte leds till Käppala reningsverk. Vidare ska ett 
pumphus och garage Sjösala byggas ut. Kommunal vatten- och avloppsutbyggnad sker i ett 
område vid Stavsnäs, Klobbvägen samt byggnation av en gång- och cykelväg i området längs 
sträckan Djuröbron till Djuröhällsvägen. 

Trafikverket har under 2021 genom en åtgärdsvalsstudie utrett förbättringsåtgärder på väg-
sträckan mellan Ålstäket och Stavsnäs. I ett nästa steg behöver avtal, planering och finansie-
ring av trimningsåtgärder och utbyggnad av gång- och cykelväg ske. Åtgärderna bedöms 
kunna förbättra bland annat trafiksäkerheten längs vägen. 

Utbyggnad i skärgården 

Det finns ingen pågående utbyggnad i skärgården. Däremot så syftar utbyggnaden av repli-
punkterna Boda och Stavsnäs vinterhamn till att förbättra transporterna till och från skärgår-
den. Värmdö hamnar kommer att bygga ut Stavsnäs vinterhamn under budgetperioden enligt 
den gällande detaljplanen. Projektet innebär förbättrad godshantering, parkeringsplatser, båt-
platser med mera som syftar att stärka kommunikationerna i skärgården.  

Befolkningsutvecklingen i skärgården har varit negativ under en period. För att skärgården 
ska vara livskraftig måste det finnas möjlighet för skärgården att utvecklas och Värmdö kom-
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mun och andra parter bedöms behöva arbeta med att vända utveckling. Möjligheten att mar-
kanvisa kommunal mark för att möjliggöra fler bostäder på kärnöarna förutsatt att acceptans 
för sådana projekt finns ska därför utredas. Vidare pågår flera projekt där Värmdö kommun 
deltar tillsammans med andra parter med syfte att förbättra förutsättningarna i skärgården. 
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