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Beskrivning Tid Ansvarig verksamhet

Makroekonomisk utblick Välkomna och upplägg.

Information om de ekonomiska 
förutsättningarna för Sveriges kommuner.

40 min. Petra Asplund Eriksson

Värmdös ekonomi Den ekonomiska situationen i Värmdö 
kommun, historiskt och i dag.

60 min. Petra Asplund Eriksson

Styr- och ekonomimodell Introduktion till Värmdö kommuns styr-
och ekonomimodell avseende mål, kvalitet 
och uppföljning samt uppsiktsplikt över 
bolagsverksamheten.

60 min. Petra Asplund Eriksson
Annica Åström
Joachim Claesson



Makroekonomisk utblick

Information om de ekonomiska förutsättningarna för Sveriges kommuner.
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Samhällsekonomiska förutsättningar
Omvärldsfaktorer med stor betydelse för kommuners förutsättningar:

• Demografisk utveckling

• Konjunkturutvecklingen, sysselsättning

• Det statsfinansiella läget, statens möjligheter att ge kommuner och landsting goda 
förutsättningar

• Regeringens politiska prioriteringar, finansieringsprincipen

• Pris- och löneutvecklingen

• Ränteutvecklingen
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Hur ser det ekonomiska läget ut för Sveriges 
kommuner? 
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Investeringbehoven ökar också
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Konjunkturen på väg ner

8

Arbetsmarknadskonjunkturen
Miljoner timmar per kvartal



Kommunernas resultat

9

Miljarder kronor respektive procent av skatter och bidrag



Volymförändringar i kommunal verksamhet

Demografins utveckling 
gör att behovet av 
äldreomsorg och skola 
ökar mest
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Kommunernas resultat framöver
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Kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar



Utveckling av kostnader och skatteunderlag
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Ökande  gap mellan kostnader och intäkter
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Långsiktig finansiell analys Värmdö, 
PWC hösten 2017

För att få intäkter och kostnader i balans och uppnå ett 
resultat enligt målet kan kommunen:

• Successivt höja skatten med totalt 4,72 kr 
fram till 2030, jämfört 2016.

• Effektivisera 20% av nettokostnaden 
motsvarande 940 mnkr 2030. 

• (motsvarar en årlig effektivisering i genomsnitt 
med 1,31% procent)

• Kombinera effektiviseringar och skattehöjningar i 
olika utsträckning.
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Hur löser vi detta?
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Ökade välfärdsbehov 
kräver digitalisering

Bli bättre på att använda 
teknikens möjligheter



Exempel hemtjänsten
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Hur får kommuner sina pengar?
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Skatter och bidrag Värmdö, ca 2,4 mdkr
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Skatteintäkter och utjämning

Hur beräknas skatteintäkterna?
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44 000 invånare
har ca 11 
miljarder i 
taxerad inkomst

kommunal-
skatten är vilket ger 

skatteintäkter till
kommunen19,18
Ca 2,1 mdkr



Utjämningssystem
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Syfte:
Att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla
kommuner och landsting att kunna tillhandahålla sina
invånare likvärdig service oberoende av
kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella
förhållanden.

Meningen är att skillnader i kommunalskatt i stort ska
spegla skillnader i effektivitet, service- och avgiftsnivå och
inte bero på skillnader i strukturella förutsättningar.



Varför utjämning?
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Stora skillnader beskattningsbara inkomster
Vid en genomsnittlig skattesats på 20,75% får:

• Danderyd en skatteintäkt på 81 500 kr per inv.

• Värmdö en skatteintäkt på 52 256kr per inv.

• Årjäng en skatteintäkt på 33 501 kr per inv.

• Riket en skatteintäkt på 45 730 kr per inv.



Varför utjämning?
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Stora skillnader i åldersstrukturen

Av 1 000 kommuninvånare är:
• 77 personer 6–15 år i Solna
• 165 personer 6–15 år i Knivsta
• 113 personer 6–15 år i Sverige

Av 1 000 kommuninvånare är:
• 129 personer över 65 år i Sundbyberg
• 334 personer över 65 år i Borgholm
• 198 personer över 65 år i Sverige



Varför utjämning?
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Stora skillnader i geografiska förutsättningar
Antal elever per skola:
• 475 i Södertälje
• 54 i Sorsele
• 203 i Sverige

Stora skillnader i socioekonomiska struktur
Andel biståndsmottagare som andel av befolkningen:
• 10,8% i Eskilstuna
• 0,6 % i Vellinge
• 4,2 % i Sverige



Utjämningssystemet
Utjämningssystemet består av fem olika delar:

Inkomstutjämning Utjämnar för variationer i skattekraft

Kostnadsutjämning Utjämnar för strukturella kostnadsskillnader (behov och produktion)

Strukturbidrag Regionalpolitik

Införandebidrag För att mildra effekter av förändringar

Regleringsbidrag/ Regleringar mellan stat och kommun
avgift Garantera Inkomstutjämningen

Förändrad ansvarsfördelning mellan stat och kommun, finansieringsprincipen
Statens regleringsmöjlighet av kommunernas finansiella utrymme.
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Inkomstutjämning
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Garanterad nivå 
185 000 kr/inv
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Inkomstutjämning, 
fördelning riket



Inkomstutjämning Värmdö
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Kostnadsutjämning
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Kommuner
1-290

Avdrag = Tillägg

Med andra ord, systemet ska 
finansiera sig självt

Genom-
snitt



Kostnadsutjämning 
Kostnadsutjämningen utjämnar för strukturella kostnadsskillnader men inte för 
kostnadsskillnader som beror på:
 ambitionsnivå
 effektivitet
 avgifter

Kostnadsutjämningen för kommuner består av tio delmodeller: 
- Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet - Förskoleklass och grundskola 
- Gymnasieskola - Individ- och familjeomsorg 
- Barn och ungdomar med utländsk bakgrund - Äldreomsorg 
- Befolkningsförändringar - Bebyggelsestruktur 
- Kollektivtrafik (gemensam för kommuner och landsting) - Löner (fr.o.m. 2008)
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Kostnadsutjämning, 
fördelning riket



Kostnadsutjämning Värmdö
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Taxor och avgifter
Finansieringen av den kommunala verksamheten sker också via taxor och avgifter.

Exempel: 
Avgifter för förskoleverksamhet och äldreomsorg
Avgifter för bygglov
Taxor inom kretslopp och miljö såsom VA-taxa, miljönämndens verksamhet enligt 
strålskyddslagen, djurskyddslagen etc

Fastställs av kommunfullmäktige eller av nämnd på delegation
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Bidrag, övriga intäkter samt
finansiella intäkter

Bidrag, exempel
• Specialdestinerade statsbidrag tex maxtaxa, personalförstärkning i förskolan etc
• Lönebidrag
• Ersättning från försäkringskassan
• EU-bidrag

Övriga intäkter, exempel
• Hyror och arrenden
• Försäljning av verksamhet

Finansiella intäkter, exempel
• Ränteintäkter (likvida medel, vidareutlåning till bolagen)
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Sammanfattning 
Intäkter

- Kostnader
= Resultat

Som måste vara tillräckligt högt 
för att finansiera vår tillväxt och 
framtida välfärd, även om något 

oförutsett händer
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Värmdös ekonomi

Den ekonomiska situationen i Värmdö kommun, historiskt och idag
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Innehållet i en resultatbudget

• Skatteintäkter
– Skatteintäkter
– Generella statsbidrag och utjämning

• Verksamhetens Nettokostnad
– Verksamhetens  kostnader
– Verksamhetens  intäkter
– Avskrivningar

• Finansnetto

• Resultat
– För att finansiera framtiden



Jämföra med liknande kommuner
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Hur beräknas liknande 
kommuner?

Liknande kommuner på 
övergripande nivå 
bygger dels på 
strukturkostnad 
kommunen, (60 procent), 
invånarantal (20 procent) 
och skattekraft kommun, 
kr/inv (20 procent)



Skattekraft, kr/inv
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Skattesats till kommun, (%)
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Skatteintäkter och nettokostnadsutveckling
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Kommer ni ihåg kostnadsutjämningen? 
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Verklig kostnad jmf referenskostnad, 
nettokostnadsavvikelse

42

- 8,0

- 6,0

- 4,0

- 2,0

 0,0

 2,0

 4,0

 6,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Riket Liknande kommuner Länet Värmdö



Verklig kostnad jmf referenskostnad, 
nettokostnadsavvikelse

432019-02-18

- 20,0

- 15,0

- 10,0

- 5,0

 0,0

 5,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gymnasieskola, (%)

Riket Liknande kommuner Länet Värmdö

- 14,0
- 12,0
- 10,0

- 8,0
- 6,0
- 4,0
- 2,0
 0,0
 2,0
 4,0
 6,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Grundskola F-9, (%)

Riket Liknande kommuner Länet Värmdö



Avvikelse grundskola Sthlm län
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Verklig kostnad jmf referenskostnad, 
nettokostnadsavvikelse
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Avvikelse IFO Sthlm län
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Nettokostnadsavvikelse, mkr 2017
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Resultat före extraord. poster (kommunen), andel 
(%) av skatt & generella statsbidrag

2019-02-18 48

2,8
2,2

4,5

6,6

2,5

4,9

7,3

2,9

1 1,25 1,5 1,75

 0,0

 1,0

 2,0

 3,0

 4,0

 5,0

 6,0

 7,0

 8,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Riket  Liknande kommuner Länet  Värmdö



Resultatnivåer, mål efter kommuntyp
A - 1%

Låg skuldsättning
Hög soliditet
Stabil befolkning

B - 3%
Låg skuldsättning
Hög soliditet
Ökande befolkning

C - 3%
Hög skuldsättning
Låg soliditet
Stabil befolkning

D - 4%
Hög skuldsättning
Låg soliditet
Ökande befolkning



Soliditet kommun, (%) 
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Långfristiga skulder kommunen, kr/inv
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Långfristiga skulder, Värmdö
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Investeringsutgifter
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Budget 887 939 613
Utfall (mnkr) 251 327 259 157 269 257 292 378 666
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Investeringar 2019-2020
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2019 2020 2021
Taxefinansierade 311 315 218
Exploatering netto 21 90 14
Verksamhetslokaler 367 329 184
Skattefinansierade 188 204 196
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Att vara en tillväxtkommun
• Många ser det som eftersträvansvärt att fler invånare flyttar till 

kommunen och att en positiv befolkningsutveckling är den kanske 
främsta framgångsfaktorn för en kommun. 

• Befolkningstillväxt är även en variabel för olika rankningar om var det är 
bäst att bo.

• Ekonomiska skäl brukar nämnas som ett motiv till varför kommunen bör 
växa. 

• En vanlig föreställning är att kommunen ”tjänar drygt 40 000 kronor för 
varje ny invånare”. 
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Vad kostar invånare i olika åldrar?
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Hur påverkas våra skatteintäkter vid 
befolkningsförändring?

SKL har visat på marginalintäkterna vid befolkningsförändring i olika rapporter 

Rapporterna beskriver effekter på skatteinkomster, inkomstutjämningen och 
berörda delmodeller i kostnadsutjämningen vid en befolkningsökning. 

Dessa rapporter visar att marginalintäkten avseende skatter och utjämning, 
varierar kraftigt mellan kommuner och, framförallt, vilken ålder och bakgrund som 
inflyttaren har.

Exemplen visar att utfallet varierar kraftigt beroende på vilken ålder personen som 
flyttar har och att personens inkomst har marginell betydelse.
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Några exempel (2017 års uppgifter)
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Ny invånare 7-12 år
Skatteintäkter 0 kr
Inkomstutjämning    48 281 kr
Kostnadsutjämning  97 431 kr
Intäkter totalt 145 702 kr

Ny invånare 19-64 år, 
inkomst 400 tkr
Skatteintäkter 76 720 kr
Inkomstutjämning    -27 919 kr
Kostnadsutjämning  -33 961 kr
Intäkter totalt 14 830 kr

Ny invånare 19-64 år, 
inkomst 800 tkr
Skatteintäkter 153 440 kr
Inkomstutjämning  -104 119 kr
Kostnadsutjämning  -33 961 kr
Intäkter totalt 15 350 kr

Ny invånare 90 +år, ogift,
inkomst 200 tkr
Skatteintäkter 38 360 kr
Inkomstutjämning  10 181 kr
Kostnadsutjämning  128 529 kr
Om ogift 92 363 kr
Intäkter totalt 333 867 kr



Sammanfattning
Intäkter

- Kostnader
= Resultat

Som måste vara tillräckligt högt för 
att finansiera vår tillväxt och framtida 

välfärd, även om något oförutsett 
händer
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• Glappen mellan intäkter och kostnader ökar, nationellt 
och i Värmdö

• Våra resurser måste används till rätt saker och på ett 
effektivt sätt.

• Viktigt att ha kunskap om och förståelse för hur våra 
kostnader och intäkter påverkas av tillväxt och 
befolkningsökning

• Beakta ökade driftskostnader till följd av investeringar
• Utvärdera våra kostnadsnivåer, baserat på 

prioriterade områden och det kommunala uppdraget 
– jämför med andra och vid behov vidta åtgärder

• Prioritera!



Styr- och ekonomimodell

Utbildning förtroendevalda 30/1 2019
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Vad säger kommunallagen om rollfördelning 
och ansvar?
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Kommunfullmäktige
Ska besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, bl.a:
• mål och riktlinjer för verksamheten (5:1, p 1)
• budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor (5:1, p 2)
• årsredovisning och ansvarsfrihet (5:1, p 7)
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Kommunstyrelsen
Ska bl.a:
• leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets 

angelägenheter (6:1)
• ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet (6:1, 2:a st)
• fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders 

verksamhet, om fullmäktige beslutat det (6:8)
• följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 

ställning (6:11)
• begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska 

kunna fullgöra sina uppgifter (6:12)
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Samtliga nämnder (inkl KS)
• Genomföra verksamhet inom ramen för de riktlinjer om verksamheten som fullmäktige 

har fastställt i samband med att budgeten fastställs eller anslag annars beviljats (5:4)

• Besluta i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan 
författning ska ha hand om (6:3)

• Inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som 
gäller för verksamheten (6:6)

• Se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt (6:6, 2:a st)
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Förvaltningsorganisationen
• Besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden 

(delegering), (7:5)

• Dock inte i ärenden som bl.a. avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet (6:38)
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Kommunallagen 11 kapitlet ”Ekonomisk 
förvaltning”

• Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som 
bedrivs genom andra juridiska personer. 

• Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

• Kommunen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande 
säkerhet kan tillgodoses
– Fullmäktige ska meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen.
– Fullmäktige ska meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för 

pensionsförpliktelser.

• Kommunen får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Men inte högre 
avgifter än som svarar mot kostnaderna.
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Kommunallagen 11 kapitlet 
”Ekonomisk förvaltning”

• Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår.
– Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. 
– Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret.
– Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. 
– Förslaget till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång och 

fastställas av fullmäktige före novembers månads utgång
– Skattesatsen och anslagen ska anges samt hur verksamheten ska finansieras och hur 

den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. 

• För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. 
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God ekonomisk hushållning
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God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att ekonomin går ihop, 
utan innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och 
att de används på ett effektivt sätt.

God ekonomisk hushållning betyder också att ha en beredskap att möta 
framtida utmaningar genom att i god tid vidta nödvändiga åtgärder och 
insatser i stället för insatser i efterskott



Värmdös riktlinjer för god ekonomisk hushållning
• Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva – ett samband ska finnas mellan resurser, 

prestationer, resultat 

• Intäkter ska varje år överstiga löpande kostnader 

• Undvika ny upplåning (soliditet)

• Om volymer minskar ska ekonomiskt utrymme frigöras för att omprioriteras till verksamheter med 
växande behov

• God framförhållning i fysisk planering och befolkningsprognoser

• Respekt för beslutade budgetramar - åtgärdsplaner ska upprättas om budgetavvikelser uppstår

• Affärsdrivande verksamheter (vatten och avlopp) ska bedrivas enligt självkostnadsprincipen

• Alla  verksamheter ska använda jämförelser med andra kommuner som ett verktyg för att 
analysera ekonomi och verksamhet.
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Balanskravet
• För Sveriges kommuner gäller balanskravet, vilket innebär att kommunernas intäkter varje enskilt år måste 

överstiga kostnaderna. 

• Om balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning för 
ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras under de närmast följande tre åren.

- Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. 

- Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa 
balanskravsresultatet uppkom. 

- Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns 
synnerliga skäl. 
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Årshjulet
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Bokslut 
föregående år 

(31 dec)

BUP1 (31 mars)

BUP2 (31 juli)

BUP3 (30 sep)

Mål och budget 
för kommande 
budgetår

Detaljbudget 
kommande budgetår

Förvaltningens 
underlag till 
mål och budget



Budgetprocessen 
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Januari Februari Mars April Maj Juni

Augusti September Oktober November December

Förvaltning

Politik

Kontoren arbetar med sammanställning av inspel 
och underlag

Förvaltningens underlag 
överlämnas

Befolkningsprognos beslut

Nämnderna lämnar 
synpunkter på 
förvaltningens underlag

Färdigt förslag ”Mål och 
budget”

Kommunstyrelsen fattar 
beslut

Kommunfullmäktige 
fattar beslut

Nämnderna får en budgetram som 
sedan ska fördelas på de olika 
verksamheterna

Resultatenheterna ska 
lägga en budget i balans

Skatteprognos SkatteprognosBefolkningsprognos



Resursfördelningsmodeller
• Pedagogisk verksamhet
• Äldreomsorg
• Funktionshinder
• Individ och familjeomsorg

• Fullmäktige beslutar om peng för dessa områden, vilket innebär att fullmäktige tar på sig volymansvaret.
• Volymerna stäms av när budgeten fastställs och i reviderad budget

• 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.
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Vad innehåller budgetdokumentet?

• Vision och målstruktur i Värmdö kommun

• Fullmäktiges uppdrag till nämnderna

• Ekonomiska ramar 

– Driftbudget

– Investeringsbudget

• Koncernen

– Ramar och ägardirektiv

• Bilagor – peng samt taxor och avgifter
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Uppföljningsprocessen
• Nämndernas ansvar för att nå 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.

• En samlad uppföljning för kommunen sker dels i en delårsrapport (per 31/7), dels i 
budgetuppföljningsprognoser (per 31/3, 30/9).

• Under våren sker en budgetrevidering av innevarande års budget.
– Hänsyn tas till nya skatteprognoser, befolkningsprognos och ändrade volymbedömningar
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Uppföljningsprocessen
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• Årsbokslut (BUP4) sker 
december – april

• Budgetrevidering 
innevarande år sker i 
april-maj• Delårsrapport (BUP2) 

per den 31 juli sker 
under juli - aug

• Revisorer granskar 
delårsbokslut i september

• Budgetuppföljning och 
prognos innevarande år 
(BUP1) per 31 mars sker i 
april

• Budgetuppföljning och 
prognos (BUP3) per 
den 30 sep sker under 
oktober



Internkontroll
Kommunallagen om intern kontroll 6 kap §6

• Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller 
annan författning som gäller för verksamheten.

• De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

2019-02-18 77



Internkontroll - mål
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

• Säkra tillgångar och förhindra förluster

• Eliminera och upptäcka allvarliga fel

• Befrämja etik och moral

• Skydda personalen mot oberättigade misstankar om oegentligheter
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Viktiga beståndsdelar för en god intern kontroll

• Kontrollmiljön

• Riskanalyser

• Kontrollaktiviteter

• Information och kommunikation

• Tillsyn
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Ansvaret

Kommunfullmäktige

Beslutar om riktlinjer för intern kontroll

Kommunstyrelsen

Har det övergripande ansvaret att se till 
att det finns en god intern kontroll för 
nämnder och bolag

Nämnd
1. En organisation ska upprättas för 
den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde

KC

Verkställande ansvar

Nämnd

2. Kommunövergripande reglementen, 
policyer och anvisningar ska följas

KC

Verkställande ansvar

Nämnd
3. Regler och anvisningar för de interna kontrollerna 
utformas efter de egna förutsättningarna och antas 
av nämnden

KC

Verkställande ansvar

Nämnderna har det yttersta 
ansvaret för den interna 

kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Den 

enskilda nämnden sa se till att:



Värmdös målstruktur

Beskrivning
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Utgångspunkt vision 2030
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Vision
Skärgårdens 
mötesplats 

Definitionen hållbar utveckling: 

’’Utveckling som tillgodoser dagens 
behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov”

FN: Vår gemensamma framtid 1987

Social 
hållbarhet

Ekologisk 
hållbarhet

Ekonomisk 
hållbarhet



Vad får 
medborgarna 

för sina 
skattepengar?

Medborgarperspektiv

Resurser

•Budget
•Styckkostnader
•Försörjningsstöd, kr/invånare
•Kostnad per brukare 
•Kostnad kvm lokaler 

Prestationer/aktiviteter

•Antal barn/lärare
•Antal hemtjänsttimmar
•Andel bruna tunnor för matavfall
•Antal erbjudna insatser till 
missbrukare

•Antal genomförandeplaner
•Samverkan

Resultat

•Att eleven når de 
kunskapsnivåer som krävs
Att arbetsmarknadsåtgärderna 
leder till arbete/studier

•Att insatsen leder till att man 
upphör att missbruka

•Att invånarna är nöjda
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- De verktyg vi har för att åstadkomma resultat 
… men som inte garanterar resultat

Effekter/resultat av insatta resurser och aktiviteter
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Värmdös medborgare och 
näringsliv

- Social hållbarhet

• Medborgarna har 
inflytande och är delaktiga

• Medborgarna har goda 
livsvillkor som främjar 
självständighet och 
utveckling

• Medborgarna får god 
service

• Näringslivet får god 
service, bra förutsättningar 
och goda 
utvecklingsmöjligheter

• En lokal bostadsmarknad 
som är i balans

Miljö och klimat
- Ekologisk hållbarhet

• En god miljö med 
begränsad klimatpåverkan

• Ett hållbart 
resursutnyttjande där växt-
och djurlivet på land och i 
vattnet är i balans

God ekonomi och effektiv 
organisation

-Ekonomisk hållbarhet

• Värmdö kommun ska vara 
en attraktiv arbetsgivare

• Värmdö kommun ska ha en 
god ekonomisk hushållning

Vision 2030
KF

-m
ål

Mål-
område

Inre perspektiv



Målnedbrytningsprocessen

• Fastställer kommunövergripande mål
• Konkretiserar mål ur ett övergripande perspektiv
• Fastställer kommunövergripande indikatorer

Kommunfullmäktige

• Konkretiserar KF-mål utifrån samhällsuppdrag och 
målgrupp

• Fastställer nämndspecifika indikatorer
KS/nämnd

• Planerar hur de politiskt fattade målen ska nås
• Genomför planeringenFörvaltning
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Kommunfullmäktigenivå
Utgår från ett 

kommunövergripande 
perspektiv

Medborgarna har inflytande och är delaktiga

86

För vård- och omsorgsnämnden betyder detta att stöd ges  
genom att tillämpa ett funktionsbevarande och rehabiliterande 
arbetssätt så att individen kan upprätthålla eller utveckla sitt 
oberoende. Arbetet ska bygga på respekt för den enskildes 
självbestämmanderätt och integritet. Individerna ska kunna 
påverka innehållet i hur insatserna genomförs

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.

Kommunfullmäktiges konkretisering

Vård- och omsorgsnämndens konkretisering (fiktivt) Nämndnivå...utgår från nämndens 
ansvar och målgrupper 

reglemente lagstiftning, riktlinjer...



Medborgarna har inflytande och är delaktiga

87

Exempel på möjliga 
indikatorer, riktvärden 

och målvärden

Kommunfullmäktiges indikatorer Nuläge Riktvärde 
2019

Riktvärde 
2020

Riktvärde 
2021

Målvärde 
2030

Nöjd Inflytande-Index - Helheten 32 32 34 36 55

Valdeltagande i senaste 
kommunalvalet, (%)

87,6 - - - 95

Vård- och omsorgsnämndens 
indikatorer

Nuläge Målvärde 
2030

Möjlighet påverka tider, hemtjänst 68 80

Möjlighet påverka tider, särskilt boende 43 100
Får bestämma om viktiga saker, 
gruppbostad
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Nämnderna ska...
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En bra indikator 

Speglar en väsentlig del av målet

Kan jämföras med andra kommuner, 
enheter

Kan följas över tid, se trender

Svarar på vad ska vi uppnå gentemot 
våra medborgare?

Konkretisera samtliga nio mål

 Genom att 
o Utgå från nämndens samhällsuppdrag och 

målgrupper
o Ta avstamp i reglemente, lagstiftning, 

riktlinjer mm

 Besluta om indikatorer och målvärde (gäller de 
mål som är av betydelse för nämndens ansvar)
o Indikatorerna ska vara nationella så att 

jämförelser kan göras



Målstrukturen ska stödja ständiga förbättringar

Genomförande

Uppföljning 
och analysFörbättringar

Planering
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Planerar VAD som ska uppnås
• KF
• KS och nämnder

Planerar HUR målen ska nås
• Förvaltning

Genomför åtgärder 
och aktiviteter
• Förvaltning

Det är här det ska vara 
verkstad!

Följer upp och 
analyserar
• Förvaltning

Vad kan vi göra bättre?
• Förslag på nya 

åtgärder
• Förslag till 

omprioriteringar



Hyr styrs de kommunala bolagen?
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Värmdö 
kommun/KF

KIVAB

GPAB (100) GAB (100) VHAB (100) VBAB (51)

KS



Kommunen får överlämna skötseln av kommunala 
angelägenheter till kommunala bolag (KL 3:11)
Kommunfullmäktige ska (KL 10:3) bl.a.
• fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten
• se till att det fastställda kommunala ändamålet och de 

kommunala befogenheterna som utgör ram för 
verksamheten anges i bolagsordningen

• utse samtliga styrelseledamöter
I Värmdö fastställer fullmäktige bl.a.
Ägarpolicy och generella ägardirektiv
• Aktieägaravtal m.m. för bolag som samägs med andra 
• Särskilda ägardirektiv för resp. bolag
• Inriktningsmål och budgetramar (resultatmål, 

investeringsramar och kassaflöde)
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Värmdö 
kommun/KF

KIVAB

GPAB (100) GAB (100) VHAB (100) VBAB (51)

KS



Kommunstyrelsen
• Håller uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet (6:1, 2:a st)

• Prövar om den verksamhet som bolagen har bedrivit under föregående 
kalenderår har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (6:9)

• (vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i KL 
10:3-5 är uppfyllda)
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Värmdö 
kommun/KF

KIVAB

GPAB (100) GAB (100) VHAB (100) VBAB (51)

KS



Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB), 
koncernmoderbolaget

• Äger samtliga kommunens aktier i dotterbolagen

• Genomför resultatutjämning mellan koncernbolagen

• Utövar operativ ägarstyrning och samordning, bl.a.
- Samordnar mål- och budgetprocessen
- Samordnar den ekonomiska och verksamhetsmässiga uppföljningen
- Håller uppsikt över dotterbolagen och rapporterar vidare till ägaren 

kommunfullmäktige samt  kommunstyrelsen
- Löpande dialog med dotterbolagens styrelser
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Värmdö 
kommun/KF

KIVAB

GPAB (100) GAB (100) VHAB (100) VBAB (51)

KS



Dotterbolagen
Bedriver sin verksamhet:
• i enlighet med bolagsordning och andra av ägaren lämnade direktiv

• på affärsmässig grund, men utan vinstsyfte

• i enlighet med bestämmelserna i Aktiebolagslagen
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Värmdö 
kommun/KF

KIVAB

GPAB (100) GAB (100) VHAB (100) VBAB (51)

KS



Sammanfattning
Vad har vi pratat om?

• Hur vi förhåller oss till ekonomin är centralt för utvecklingen av kommunen
• Viktigt att blicka både inåt – Vad behöver vi förbättra och utveckla?
• …Och utåt – Vad gör andra bra som vi kan lära?
• Långsiktighet och planering – God ekonomisk hushållning
• Vem gör vad – Rollfördelningen
• Sammanhållna budget- och uppföljningsprocesser
• Koll på läget – Uppsikt och intern kontroll
• Olika verksamhetsformer, men samma processer

• Lycka till i ert uppdrag!
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