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Inledning
Jag flyttade till Vaxholm mitt under finanskrisens kulmen 2008. Det var ett enkelt beslut att hamna i
Vaxholm efter att som Halmstadbo med växande familj bott några år i Stockholms innerstad.
Vaxholm är unikt. Det är småstaden som ligger nära storstaden. På ön där jag bor lärde jag mig
snabbt att man hejar glatt på varandra, samsas på de smala vägarna och att man kan få lift sent på
kvällen när bussen inte dykt upp. Intresset för natur, skärgård och båtliv delas av många. Under de
första promenaderna på öns lilla men komplexa vägnät undrade jag varför fler människor i
Stockholm inte upptäckt denna fantastiska idyll.
Den högre skatten noterade jag men tänkte inte mer på det. Som uppväxt i aktivt moderat familj och
sedermera medlem i både MUF och Moderaterna Kungsholmen och Vaxholm tänkte jag att är det
någon som kan sköta kommunal ekonomi så är det moderaterna. I alla fall i min hemstad Halmstad,
det hade pappa lärt mig, som varit moderat politiker sedan tidigt sjuttiotal.
I olika sammanhang började jag höra allt mer att något inte stod rätt till med Vaxholms ekonomi.
Varför var Vaxholms så högt skuldsatt? Varför var skatten så hög trots moderat dominans under så
många år? Stämde ordet ”konkursbo” som vissa kallade staden? Varför var Vaxholms ekonomi så
mycket sämre än andra Stockholmskommuner, trots höga inkomster, låg arbetslöshet och få sociala
problem? Med hög skattesats och välbetalda invånare kan det väl knappast gå fel?
Lite försiktigt började jag läsa stadens årsredovisning och även träffa ledande moderata politiker.
De flesta gav ett förtroendeingivande intryck och hade oftast en mycket god bild av stadens
ekonomi. Jag lugnade mig lite men fick samtidigt inte svar på viktiga frågor. Varför har vi så hög
skuld? Varför har vi så mycket högre skatt än liknande kommuner? Lönar det sig verkligen att det
flyttar så mycket människor till vår stad? Har vi verkligen råd med de satsningar på t ex
idrottsanläggningar som beslutats?
Den 17 juni i år hade kommunen Kommunfullmäktigemöte på torget i Vaxholm. Man fick ställa
frågor på förhand till politikerna vilket tyvärr endast en person hade gjort. Det frågades just om
varför vi hade så stor skuld. Svaret var egentligen en enda stor lögn eller kanske en
politikersanning. Det där lilla förtroendet som jag delvis hade fått vid mötet med kommunstyrelsens
ordförande var förbrukat på några få minuter. Dessutom hade ingen av de ledande moderaterna
svarat på mina enkla frågor jag ställt via e-post tidigare under våren. Mailen handlade om skulden,
befolkningsökningens effekter på ekonomin och annat som syns i Översiktsplan 2030 för Vaxholms
stad.
Under sommaren 2013 har jag analyserat kommunens nuvarande ekonomi och jämfört nyckeltal
med våra övriga 290 kommuner i landet. Det är en smått osannolik bild som tornar upp sig.
Vaxholm har sedan tidigt nittiotal varit oerhört misskött. Idag har alliansen ca 73% av väljarstödet
med moderaterna i ledning med ca 48%. Moderaterna har även haft egen majoritet tidigare. Det står
klart att vi i Vaxholm sätter en stor tillit till moderaterna och det borgerliga blocket. Det har visat sig
väldigt olyckligt. Olyckligt för skolelever, byggnader, våra äldre och sist men inte minst
kommunens egna anställda. P g a felbeslut och okunskap har kostnader gång på gång genom åren
fått pressas ner för att klara finansiella mål och balanskrav. Kanske försvårar det rekryteringen till
kommunen lika mycket som Vaxholms isolerade läge? Det kanske inte bara är den evigt diskuterade
bristen på hyresrätter som utgör problemet?
Jag får ibland kritik för att jag bara talar om siffror och pengar. Det är nog berättigat. Jag är ekonom
och banktjänsteman i veckorna. Men siffror och ekonomi i en kommun betyder resurser. Resurser
till skola, till våra äldre, till lokaler, barnen. Finns inte pengar blir underhåll eftersatt, barnen får

sitta i tillfälliga paviljonger som permanentas. Våra äldre har inte tillräckligt med lokaler i
hemkommunen utan får vara i grannkommuner. Äldrevården dras med allt mer missnöjda mor- och
farföräldrar och deras yngre anhöriga. Nöjdheten i äldreomsorgen har sjunkit markant de sista åren
och SVT och lokala tidningar har uppmärksammat missförhållandena som lett till flera Lex Sarah
och Lex Maria anmälningar. Enligt uppgift har även den privata utövarens skyddsombud anmält
verksamheten. Se på kommunens hemsida om allvaret i anklagelserna. Ett antal äldre får inte ens
plats i kommunen på ålderns höst utan placeras i grannkommuner till hög kostnad för kommunen
och umbäranden för nära och kära. Detta är inte en önskvärd utveckling i en kommun med en
åldrande befolkning! Inom skolan finner vi att lärartätheten är relativt sett väldigt låg och barnen får
sitta i tillfälliga ”paviljonger” eller baracker som vissa kallar det. Vaxholms skolor är mycket högt
rankade nationellt, men klarar vi att ta hand om de svagaste eleverna?
Vi ser tydligt genom åren att ”oväntade händelser” delvis utanför kommunens kontroll fullständigt
raserar ekonomin som inte har några reserver. Det händer alla kommuner. Med stora lån blir räntor
emellanåt omöjliga att klara av. Sammanfattningsvis hoppas jag du som läsare drar samma
slutsatser som jag gjort;
För det första har expansionen av antalet invånare och därmed skatteintäkterna inte alls visat
sig lönsamma, tvärtom - investeringarna som måste tas gör att den lilla vinsten per invånare man
får raderas ut av låneräntor och avskrivningar.
För det andra har kommunens politiker gång på gång, år efter år, gjort allvarliga fel. Så
allvarliga att vi har en av landets absolut sämsta ekonomiska utgångslägen.
Min förhoppning är att detta dokument sprids till många Vaxholmare. Det enda sättet att påverka
den sittande majoriteten är att välja bort dem. Namninsamlingar och skrivelser till kommunen från
stora antal invånare ignoreras, avfärdas och lämnas utan kommentar. Man kan till och med undra
vem som är till för vem. Det borde tvärtom vara tydligt i en kommun som nästan uteslutande lever
på skatteintäkterna från oss invånare. Att sedan vissa tjänstemän verkar ha en egen agenda gör
bilden ännu mer irriterande. ”Att kommuner ska verka för befolkningstillväxt är inte något uppdrag
som Kommunallagen (1991:900) föreskriver. Kommunernas uppgift handlar i stället om att i bred
bemärkelse skapa välfärd för de människor som redan bor i kommunen” (Jonas Fjertorp, Ekn Dr,
Lunds Universitet och en av landets ledande forskare på kommunekonomi)
Det är hög tid att börja följa lagen! Vaxholms ekonomi är inte stark utan en av Sveriges absolut
svagaste – det måste vi tillsammans ta tag i – inte fortsätta i samma villfarelser som hittills.
Vi ska vara rädda om vår fantastiska skärgårdsidyll, människorna och den fina andan som finns
mellan oss invånare i vår vackra stad.
Man får begå misstag, vi gör alla fel ibland. Det är till och med bra att göra misstag och lära sig av
dem. Albert Einstein noterade en gång att dumhet var att göra samma sak om och om igen och
förvänta sig olika resultat. Det slutar inte 2013 i Vaxholm. Vi ska låna ännu mer pengar och öka
befolkningen för att öka skatteunderlaget. Inte ett ord om kostnaderna. I mailkorrespondens med
SKLs experter på det kommunala utjämningssystemet så kommer de föreslagna ändringarna som
träder i kraft 1 jan 2014 inte ändra det faktum att kraftig expansion förblir en förlustaffär. Detta
beroende till stor del på att Vaxholms självfinansieringsgrad är så liten. De enorma
exploateringsplanerna planeras ge 255 MSEK i tillskott. Det räcker inte långt, speciellt inte för att ta
hand om de stora antalet som ska lockas hit.
Till sist vill jag redan nu be om ursäkt för ironin runt upptäckterna jag gjort i alla gamla
årsredovisningar. Det är lätt att sitta och vara efterklok och skratta åt alla löjeväckande tilltag genom

åren. I själva verket har nog många jobbat stenhårt med att få kommunens ekonomi på fötter. Inte
minst har kommunens egna anställda sannolikt varit bland dem som fått stryka mest på foten till
följd av den dåliga ekonomin, vilket vi också ser längre fram i detta material.
Resarö hösten 2013
Carl-Magnus Broström
Ordförande
Waxholmspartiet – borgerligt alternativ
cbrostroem@hotmail.com

Från Vaxholmsmoderaternas hemsida:
”Vaxholms ekonomi är mycket stark!
Under de senaste åren har kommunens ekonomi visat överskott och vi har idag en budget i god
balans. Vänsteroppositionen i Vaxholm har under de senaste veckorna försökt dölja detta genom att
sprida en falsk bild av läget. Istället för att presentera egna förslag för kommunens framtid och
verksamheter sprider de oro och en felaktig bild om kommunens ekonomi.”
”En ekonomi i balans kräver att vi varje år budgeterar med ett rörelseöverskott på 2 % vilket
motsvarar ca 10 MSEK. Vår driftbudget är med andra ord stark! Vi måste fortsätta att leverera
positiva resultat så att vår soliditet sakta men säkert kommer att öka till högre nivåer”
”Vi moderater tycker att det är viktigt att inte öka på den låneskuld som finns idag. Vi tycker att det
är en klok åtgärd att sälja attraktiv mark för bostadsändamål för att betala dessa nödvändiga
investeringar.”
”Vaxholm har idag ca 11.000 invånare. Vi blir fler eftersom fritidshus successivt omvandlas till
permanentboende men även genom viss nybyggnation. Detta ger en ökad skattebas och leder även
till att vi får lägre driftkostnader per invånare.”

Hur ser Vaxholm stads ekonomi ut i jämförelse med landet och Stockholms läns kommuner?
Hur står sig Vaxholms stad jämfört med övriga 290 kommuner i Sverige?
(Källor: SCB och Vaxholms stads årsredovisning 2012)
Nyckeltal

Ranking

Värde

Eget kapital

282:a plats

(9 414/invånare)

Soliditet

282:a plats

(16%)

Soliditet, inkl pensionsåtaganden före 1998 243:e plats

(-8)

Anläggningstillgångar – långfristiga lån

(3 975/invånare)

278:e plats

Hur ser det ut jämfört med de 26 kommunerna i Stockholms län?
Nyckeltal

Ranking

Värde

Eget kapital

26:e plats

(9 414/invånare)

Soliditet

25:e plats

(16%)

Soliditet, pensionsåtaganden före 1998

26:e plats

(-8)

Anläggningstillgångar – långfristiga lån

26:e plats

(3 975/invånare)

1991 hade staden en soliditet på ca 50% inkl pensionsåtaganden. Skulden per invånare var ca 7000.
Idag är soliditeten inkl pensionsåtaganden före 1998 -8%. Skulden per invånare är ca 41000 (!).
Vi talar om det sannolikt näst största kommunekonomiska haveriet sedan tidigt nittiotal.
Bakgrunden till dessa bottenpositioner är i huvudsak två:
1
Den kraftiga befolkningstillväxten har krävt investeringar som inte fullt ut kompenserats för
av skatteutjämningssystemet eller de ökande skatteintäkterna. Under flera år bedöms inte heller
utjämningssystemet ha sörjt för den löpande driften av kommunens verksamhet, framförallt skola
och omsorg. Det här har politikerna sett men har ändå envist fortsatt expansionsplanerna. Se
uttalanden och sifferunderlag längre fram i detta dokument.
2
Kommunen har med okunniga och riskvilliga politiker i spetsen försökt vara affärsmän utan
adekvat kunskap eller försiktighetsmått «Ebberöds bank förbleknar till intet vid jämförelse med
"affärsmännen" i Vaxholms kommun» (Gösta Olsson, Ekeröbloggen, www.ekerobloggen.se, om
turerna med Vaxholmsbostäder, en av många stora fadäser som fullständigt raserat kommunens
ekonomi). Se genomgående genom hela beskrivningen av kommunens ekonomiska historik i detta
dokument. Man bleknar och blir samtidigt förbannad!
Men innan vi tittar på Vaxholms historik är det på sin plats med grundläggande, i viss mån
förenklad information om hur kommunekonomi ser ut i stort.
Kommuners ekonomi
Vaxholms kommunekonomi är i grunden okomplicerad jämfört med t ex ett börsnoterat företag.
Man har intäkter, huvudsakligen löneskatter från oss som är skrivna i kommunen (ca 85%) och
därutöver taxor (ca 5%) på kommunens tjänster som kommunen utför. Vi är även nettomottagare
från det kommunala utjämningssystemet, mer om det nedan.
På kostnadssidan ser vi att cirka hälften går till skola och över en fjärdedel till vård och omsorg.

Därutöver går en relativt stor del (ca 20 miljoner) till räntebetalningar på de mycket stora lånen,
trots ett historiskt lågt ränteläge. Vaxholm är mycket högt skuldsatt, 446 miljoner.
Skatterna debiteras på invånarna med kommunalskatt (19,78% till primärkommunen). Övriga
intäkter uppstår när kommunen utför vissa tjänster och tar betalt för tjänsten, t ex ger ett bygglov.
Exempel: En person med 40 000,- i månadslön kommer att betala ca 7 495,- i skatt (40 000 x
18.74%) till kommunen efter avdrag. En dagisplats i Vaxholms stad kostar exklusive lokaler drygt 8
000,-/mån (Källa: Vaxholms stads årsredovisning 2012).
Det kommunala utjämningssystemet – ett mycket komplext system
Systemet syftar till att jämna ut skillnader mellan kommuner och landsting. Systemet fördelar även
ut pengar från staten till kommunerna. Systemet kallas Robin Hood-skatten då det fördelar pengar
från ”rika” kommuner till ”fattiga” kommuner. Rika i den meningen att man har hög inkomst, vilket
Vaxholm har. Systemet förändras den 1/1 2014 och kommer enligt SKLs experter ge Vaxholms stad
ca 8,5MSEK/år i utökade resurser, allt annat lika. Detta är inte på långt när tillräckligt för att göra
en befolkningsexpansion lönsamt i Vaxholms stad. Samma sak hävdar flera andra remissinstanser
på SOU 2011:39, bl a andra Stockholmskommuner och Stockholms handelskammare. Vaxholm
nämns speciellt i utredningen.
Vaxholms stad är en kommun med höga löner jämfört med övriga landet. Här genomsnittsinkomster
för år 2011, personer över 20 år:
1 Danderyd
2 Lidingö
3 Täby
4 Nacka
5 Lomma
6 Sollentuna
7 Vaxholm

486,659
405,565
383,273
357,317
352,999
350,843
350,079

Källa: SCB, www.scb.se ”Sammanräknad förvärvsinkomst per kommun 2011. Per kommun efter percentiler”

Det är lätt att tro att det är en lyckad kommunal strategi att locka till sig höginkomsttagare för att få
ökade skatteintäkter, så är inte fallet. Det beror på den kommunala inkomstutjämningen.
Kommunal Inkomstutjämning
En kommun med invånare som har höga inkomster får inte, i grova drag, tillgodoräkna sig mer än
115% av lönen jämfört med rikssnittet. På scb.se kan man snabbt och enkelt få fram preliminära
siffror. Här är uträkningen för 2013. Här ser vi att skatteunderlaget är ca 2,5 miljarder, vilket
stämmer ganska bra med att vi är 11 141 personer varav drygt tre tusen är under 20 år gamla. Det är
alltså ca 8 000 personer som har en snittlön på 350 079, därefter är det ett antal avdrag (t ex
jobbskatteavdrag) för att komma fram till SCBs beskattningsbara inkomst på ca 2,5miljarder.
Vaxholm betalar således preliminärt drygt 42 miljoner till kommunala inkomstutjämningen, som
sedan ger pengar till de kommuner med ett lägre skatteunderlag. Här ser vi Vaxholms respektive
Arvikas inkomstutjämning, Arvika erhåller ca 264 miljoner inkomstutjämning (!). Detta system
genomgår för närvarande viss förändring eftersom de flesta utom moderaterna i Vaxholm ser att
expansion inte lönar sig i dagens system. Enligt de senaste siffrorna från Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL, kommer Vaxholm gagnas med ca 8MSEK per år extra framöver. Detta räcker inte
på långt när att kompensera för de investeringskostnader som uppstår vid expansion. Då Vaxholms
ekonomi är i så dåligt skick är självfinansieringsgraden väldigt låg vilket gör att lånebördans räntor
äter upp en betydande del av de ökade skatteintäkterna. Dessutom är det mycket dyrt att bygga
förskolor, skolor och göra nödvändiga infrastrukturförändringar i vår stad.

Ange kommun:
Vaxholm

Kommunalekonomisk utjämning, utjämningsåret 2013
Inkomstutjämning
Kommun som betalar utjämningsavgift: Vaxholm
A.
B.

B1.
B2.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

I.
J.
K.

Skatteunderlag enligt 2012 års taxering (avseende inkomståret
2011), kronor
Uppräkning av skatteunderlag1
Faktor för uppräkning till 2012 års nivå
Faktor för uppräkning till 2013 års nivå
Uppräknat skatteunderlag, kronor (A x B1 x B2)
Folkmängd 1 november 2012
Uppräknat skatteunderlag, kr per inv. (C / D)
Uppräknad medelskattekraft, kr per inv. (hela riket)
Skattekraft, andel av riksmedelvärdet (E / F), %
Procentsats2 för skatteutjämningsunderlag, hela riket, %
Skatteutjämningsunderlag (D x F x H)
Underlag för utjämningsavgift, kronor (I - C)
Länsvis skattesats, % (SFS 2004:881, 3 §)

2,520,649,800
1.041
1.041
2,731,580,296
11,141
245,183
193,793
126.5
115
2,482,904,985
-248,675,311
16.96

L. Utjämningsavgift, kr/inv. (J x K / D / 100)
M. Utjämningsavgift, kronor (D x L)

-3,786
-42,179,826

1) Enligt regeringens beslut om uppräkningsfaktorer för beräkning av preliminära kommunalskattemedel för år 2013.
2) Procentsatsen som anges i Lag (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning, 4 §,
ligger till grund för skatteutjämningsunderlaget.

Ange kommun:
Arvika

Kommunalekonomisk utjämning, utjämningsåret 2013
Inkomstutjämning
Kommun som erhåller utjämningsbidrag: Arvika
A.
B.

B1.
B2.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

I.
J.
K.

Skatteunderlag enligt 2012 års taxering (avseende inkomståret
2011), kronor
Uppräkning av skatteunderlag1
Faktor för uppräkning till 2012 års nivå
Faktor för uppräkning till 2013 års nivå
Uppräknat skatteunderlag, kronor (A x B1 x B2)
Folkmängd 1 november 2012
Uppräknat skatteunderlag, kr per inv. (C / D)
Uppräknad medelskattekraft, kr per inv. (hela riket)
Skattekraft, andel av riksmedelvärdet (E / F), %
Procentsats2 för skatteutjämningsunderlag, hela riket, %
Skatteutjämningsunderlag (D x F x H)
Underlag för utjämningsbidrag, kronor (I - C)
Länsvis skattesats, % (SFS 2004:881, 2 §)

L. Utjämningsbidrag, kr/inv. (J x K / D / 100)
M. Utjämningsbidrag, kronor (D x L)

4,111,449,500
1.041
1.041
4,455,499,706
25,796
172,721
193,793
89.1
115
5,748,946,862
1,293,447,156
20.45
10,254
264,512,184

Källa: www.scb.se
Kommunal kostnadsutjämning
Kostnadsutjämningen syftar till att kompensera kommunen för strukturella kostnadsskillnader i
obligatorisk kommunal verksamhet som kommunen inte kan påverka. Exempelvis kompenseras
kommuner som på grund av åldersstrukturen är skyldiga att erbjuda äldreomsorg och barnomsorg i
större utsträckning än andra kommuner. Här är Vaxholm mottagare i systemet p g a bl a hög
befolkningstillväxt, stor andel barn och ungdomar i förskola och skola/gymnasium. Vaxholm ska
preliminärt enligt SCB ta emot nästan 44 miljoner i kostnadsutjämning under 2013.

Ange kommun:
Vaxholm

Kommunalekonomisk utjämning, utjämningsåret 2013
Kostnadsutjämning
Kommun som erhåller utjämningsbidrag: Vaxholm
Standardkostnad, kr/inv.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Delmodell
Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
Förskoleklass och grundskola
Gymnasieskola
Individ- och familjeomsorg
Barn och ungdomar med utländsk bakgrund
Äldreomsorg
Befolkningsförändringar
Bebyggelsestruktur
Löner
Kollektivtrafik
Strukturkostnad
Utjämningsbidrag, kronor per invånare
Utjämningsbidrag, kronor

Vaxholm

Genomsnittlig

Tillägg/
avdrag
Kr/inv.

9,921
13,030
4,079
1,889
0
7,002
122
171
313
1,285

6,643
9,034
4,019
3,596
88
9,287
136
192
0
873

3,278
3,996
60
-1,707
-88
-2,285
-14
-21
313
412

37,812

33,868

3,944
43,940,104

Från Vaxholms årsredovisning 2012, not 5:
Kommunala utjämningens effekter på Vaxholms stads ekonomi
Om SCBs modeller stämmer kommer även 2013 vara ett år då Vaxholms stad är nettomottagare av
det kommunala inkomstutjämningen. Dock är beloppet betydligt mindre än tidigare år.
De olika epokerna i Vaxholms ekonomi - Hur kunde allt gå så snett?
Del I Åren 1983 – 1991 (samtliga bilder från stadens årsredovisningar 1983 – 2012 om inget annat
anges)
Vaxholm delade sig från Österåker 1983 och det får anses vara ett naturligt startdatum för detta
dokument. Detta är 30 år sedan men relevant på så sätt att det har gått att driva kommunen på ett
vettigt sätt. Kännetecknen för denna period är:
• Acceptabel soliditet trots skuldövertagande i samband med delning från Österåker
• Försiktig expansion, rimliga investeringar. Men vi ser att mot slutet av det glada åttiotalet
börjar det hända saker, som får konsekvenser längre fram när samhällsekonomin förändras.
• Amortering på lån
• Låga kostnader för drift, framförallt skola och förskola (ingen maxtaxa, färre barn i omsorg,
lägre kommunala krav och totalt sett mindre andel barnfamiljer än idag)
• Växande eget kapital
• Minskande skuld per invånare
Beskrivande nyckeltal:
Eget kapital per invånare: Uppskattningsvis ca 12 000 (45M / 3750 personer)

Soliditet
Skuld per invånare

51.7% år 1991 (1983=35%) (inkl pensionsåtaganden!)
7 079 år 1991

Del 2 Åren 1992 - 1997 En epok av stor expansion, halsbrytande affärer och fullständig kaos i
kommunens ekonomi. Samtidigt noteras att politikerna verkar ha prioriterat golf väldigt högt, så
högt att anskaffning av golfmark och bana ett år var största extraordinära utgifterna – när
kommunens ekonomi löper amok, till stor del p g a att ledande politiker leker affär i det kommunalt

ägda AB Vaxholmsbostäder.
1992: Spekulation i utländsk valuta raserar kommunens ekonomi (kommunen var borgenär åt AB
Vaxholmsbostäder) som byggts upp under många år. Man kan skylla på den sparkade VD:n men så
här stora spekulationsbeslut/affärer måste ha förankrats i styrelsen. Om inte är det en tydlig brist på
kontroll och avsaknad av ekonomisk styrning/kontroll. Eftersom styrelsen skulle väljas på nytt får
det anses som högst troligt att de mycket riktigt fick bära ansvar. Tyvärr var skadan redan skedd för
invånarna.

Texten talar för sig själv. Beloppet som beskrivs som runt 25MSEK kommer visa sig vara i
underkant. Se nästa bild.

Katastrofal affär samtidigt som kommunen expanderar och måste investera i infrastruktur och
förskolor och skolor gör att den löpande ekonomin inte går ihop.

Otroliga siffror, egna kapitalet minskar på ett år med 36,3 MSEK i en så liten kommun. Vem bär

ansvaret? Soliditeten går ner från närmare 50% till 13,5% på ett fåtal år.
1990 – 1996 ”Oro inför framtiden” och kostnader som börjar överstiga intäkter i den löpande
ekonomin.

”Från och med 1993 räcker inte skatteintäkterna, sedan verksamheten och finansnettot betalats, till
avskrivningar och det egna kapitalet förändras negativt”

Expansionen som skulle lösa problemen redan 1993. Därefter kommer de ökande kostnaderna
konstigt nog som en blixt från klar himmel och återigen kraschar ekonomin ytterligare

”Vi har inte lånat till driften” Lars Lindgren (m), KF möte 17/6 2013. Jätteskattehöjning och
negativt eget kapital. 1994 var längesedan men det sker fler gånger, se längre fram.

AB Vaxholmsbostäder fortsätter spöka. Vad har nettoeffekten av detta spektakel inneburit för
dagens skuld på 446MSEK? Minst 100MSEK, vilket vi ska se senare.

Kommunens skuld är nu, exklusive AB Vaxholmsbostäders, uppe i 138,4MSEK. Vi ska alltså
ackumulera ca 300MSEK ytterligare farm till 2012. Detta trots kraftig befolkningsökning och höga
skatter. Återigen kommer kostnader för förskola och skola samt äldrevård öka kraftigt. Än en gång
verkar dessa kostnader komma helt oväntat och överträffar budget varje gång.

Kommunen redovisar en minskning av eget kapital med över 32MSEK på ett år. Eget kapital är
långt under nollstrecket och hamnar 1994 på -8,8MSEK. Soliditeten har på under fem år minskat
med ca 55%! Med största sannolikhet helt oslagbart i hela Sverige, trots hög skatt och kraftig
befolkningstillväxt. Nu måste vi satsa på golfen i kommunen, det heter ju trots allt moderatbandy...
Så vi gör 1994 års solklart största investering i golfbana 7,6MSEK, samma år som kommunens
ekonomi havererar ytterligare. Vem bär ansvaret? Finns beslutsfattarna kvar i politiken idag?
Golfintresset finns där i alla fall. Golf i all ära men timingen och beloppens storlek borde kanske
ifrågasatts?

Följer kommunen kommunallagen om ”god ekonomisk hushållning” ? Inte enligt revisorerna...
Ytterligare ett år då man inte har intäkter som täcker kostnaderna.

”Åtgärder för att vända den negativa trenden har inte vidtagits” (Revisorerna)

”Den ekonomiskt kärva verksamheten”

1995 fortsätter Vaxholms befolkning växa mest i Sverige. Sent ska syndaren vakna: Från Finansiell
riskstudie 1995 ”En väsentligt minskad utbyggnadstakt kommer gälla för bostadsbyggandet i
Vaxholm de närmsta åren”
Kommunanställda och verksamheterna får stryka på foten. Noll löneökning för kommunens
anställda under 1995. Ändå fortsätter kommunen göra förlust, om än mindre än tidigare. ”Ett stort

tack till stadens alla medarbetare som på ett utmärkt sätt klarat de nya utmaningar som vi ställts
inför under 1995”

Den mycket kraftiga skattehöjningen var tvunget för att kommunen skulle klara sina kostnader.

1995, nyckeltalsförändringar
Eget kapital, ner med ytterligare 5,2MSEK till -14MSEK.
Soliditeten ner till -7,2MSEK.
Anläggningslån per invånare upp från 7 416,- till 13 025,-.
Men vi kör på i samma spår! Full fart framåt! Här är revisorerna varnande ord igen:

”Vi har inte lånat till driften...”

Brister i efterlevnad av LOU, Lagen om offentlig upphandling.

Gissa vad det står i den borgerliga majoritetens kommentarer 1996?
”Verksamhetens nettokostnader har ökat med 15.3MSEK medan skatteintäkter och statsbidrag har
ökat med 8.1MSEK”
Resultat -11,4MSEK
Eget kapital har minskat med 11.4MSEK
Och vad är det som sticker ut igen?
Gymnasieskola
2.9MSEK
Grundskola/barnomsorg
1.7MSEK
Barnomsorg
1.5MSEK
Vård- och omsorg
2.5MSEK
Mm
”En närmast okontrollerad volymökning inom områdena utbildning och social omsorg är en

huvudförklaring till det stora underskottet” Man undrar om detta kan ha varit så oväntat?

1996 fortsatte befolkningstillväxten med 2.1%, näst mest i landet.
Prognosen spås påverka kommunens ekonomi ända fram till 2005.

En bild säger mer än tusen ord och alla siffror går åt fel håll ”Även om befolkningstillväxten fram
till idag inte varit lika omfattande som den som har legat till grund för prognosen har ändå
Vaxholms befolkning vuxit med c:a 25%, eller relativt folkmängden i särklass mest i landet, och
detta har självfallet bidragit till den negativa ekonomiska utvecklingen i staden”
Tydligare än så kan det väl knappast bli?

Vem bär ansvaret för att skulden nästan dubblats samtidigt som anläggningstillgångar gått ner och
skatten samtidigt höjts kraftigt? Skulle inte expansion löna sig genom ökat skatteunderlag? Precis
som man hävdar i ÖP 2030 idag 2013?

Kommunen är nu uppe i nästan 200MSEK i lån. Exklusive Vaxholmsbostäder som har en ”egen”
skuld på 657MSEK. Kommunen har borgensåtaganden gentemot bostadsbolaget i samma
storleksordning.
1996 är soliditeten ytterligare försämrad till -13.9%
Kommunen bryter mot god redovisningssed och får flera anmärkningar av revisorerna.

Synpunkter på demokratin och ekonomin samt hållande av löften till revisorerna om bättring

Översikt 5 år, soliditeten slår Ebberöds bank med hästlängder, på endast 5år är den ner 36%.

”Under 1997 ökade nettokostnaderna mer än skatteintäkterna.” ”Verksamhetens nettokostnader
ökade med 8.7MSEK och skatteintäkter och generella bidrag med 7.7MSEK.”

Är det skämt eller allvar? ”är det viktigt att denna positiva trend kan fortsätta”

Flyktingbidrag – men tar Vaxholm emot några flyktingar, eller används flyktingbidraget till annat i
kommunen?

”Vi har inte lånat till driften...”

Återigen hör vi revisorernas oro och förmaningar

Nya redovisningsregler förbättrar siffrorna men underliggande ekonomisk situation kvarstår.

Del III – åren 1998 – 2001 Börjar vi se en vändning? Äntligen! Vilken tur att ränteläget blivit så
fördelaktigt när man har stora lån. Lyckan blir kortvarig. Nu måste vi sköta oss i fortsättningen...

Flera nyckeltal börjar peka i rätt riktning. Kanske är vi på rätt väg efter alla katastrofår?
Vi gör oss av med ett av problemen – bostadsbolaget – till följd av ”ideologiska diskussioner som
pågått sedan en tid”

Det som börjar bra för kommunen blir till ytterligare katastrofer in i modern tid. Och även om man
inte kan klandra politikerna så går man miste om en reavinst på 234MSEK. Och mer, då
bostadsbolaget har sålts vidare 5 (!) gånger. Och kommunen fick köpa köpa tillbaka ett antal
fastigheter kort efter försäljningen med en förlust om ca 80MSEK. Och ökad belåning såklart.
Verkligen synd nu när det började se bra ut för en kort period...
http://www.ekerobloggen.se/pivot/entry.php?id=673&w=allt_material_i_tidsfoeljd_2007

Vinsten för Vaxholms stad blev 21,5 mkr
Vaxholms kommun fick, efter diverse avräkningsposter, ca 50 miljoner kronor för aktierna.
Då kommunen tidigare investerat ca 28,5 miljoner kr i form av aktiekapital och villkorat
aktieägartillskott blev vinsten på affären ca 21,5 miljoner kr. När Vaxholmsbostäder såldes 1999
byggde avtalet på att fastigheterna var värda ca 651 Mkr.
Tornet säljer fastigheterna 2003 och gör en reavinst på 108MSEK efter skatt. Den uteblivna
värdeökningen kan man kanske inte klandra kommunen för. Dock visar det på att det är lätt att vara
för snabb i vändningarna när man är i en mycket dålig ekonomisk sits. Men det värsta är ändå de
återköpen som Vaxholms stad tvingas göra kort efter försäljningen.
•

Äldrebostäderna återköps för 60 MSEK, nästan tre gånger reavinsten vid försäljningen (!)

”Majoritetspartierna insåg (smärtsamt?) att de, utan kunskaper, spelat affärsmän inom fastighetsbranschen och att det var ett misstag att sälja
äldrebostäderna. De återköptes för 60 miljoner kr. ”
•

2005 köper Vaxholms stad tillbaka kommunhuset Bävern för 30MSEK av JM. Trots att man
hade en återköpsoption under 1999 för 18,5MSEK

Intäkter

+21.5MSEK

Utgifter

-78.5MSEK

Summa

-57MSEK (!)

Och utebliven värdestegring om 234MSEK (det är lätt att vara efterklok men ändå) en otroligt stor
summa som en gång för alla hade fått Vaxholms stad på fötter ekonomiskt.
http://www.svd.se/nyheter/stockholm/vaxholm-kan-fa-allmannytta-igen_1266463.svd
−

Försäljningen var den största katastrof som drabbat Vaxholms kommun, säger Jan-Olof Schill (s), ledamot i
kommunstyrelsen

−

Det är klart att det är ideologiskt känsligt att sju-åtta år efter försäljningen av det allmännyttiga bolaget
diskutera att starta ett likadant, säger Lars Wessberg (m), vice ordförande i kommunstyrelsen som själv är
skeptisk.
Folkpartiet deklarerar öppet att man vill starta ett nytt allmännyttigt bostadsbolag för att säkra hyresrätterna.
– Ja, ska man garantera att det finns hyresrätter kvar kanske man får frångå den ideologiska principen och
svälja hur verkligheten ser ut, säger Peter Jansson (fp), ersättare i kommunstyrelsen

”Vaxholmsbostäder såldes trots varningar för att det var en dålig affär”
www.bofast.net/1//10.0.1.0/569/download_150.php

”Försäljningen gick snabbt. Enligt oppositionen hade ett avtal i hemlighet för handlats fram av
nyckelpersoner inom kommunen och avtalet presenterades för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige fyra veckor innan det slutgiltiga beslutet skulle fattas.
− Det var bråttom att få det klart innan stopplagen trädde i kraft, säger Lars Wessberg (m),
som var VD i Vaxholmsbostäder då det såldes.”

Såklart börjar det se lite bättre ut, både driftsresultat och eget kapital hamnar på plus.

Skulden minskar lite grann.

Även efter de redovisningsmässiga justeringarna så börjar soliditeten gå åt rätt håll! Man ska inte
glömma bort att 1997-1997 ändrades regelverket för redovisning av pensionsskuld. Posten togs bort
ur balansräkningen och ersattes med ”ansvarsförbindelser” för att Sverige skulle friseras för att
klara EU/EMUs konvergenskrav.

Men den ökade befolkningen gör att det fortsatt krävs investeringar. Men denna gången utan att låna
.

Sagan tar inte slut här utan vi ska se många fler problem dyka upp i hanteringen av stadens
ekonomi. Här nästa fantastiska affär, tack o lov mindre än fastighetsaffärerna.

Vaxholm ser ut att gå i rätt riktning för första gången på ca 10 år!

Notera anläggningslånen på 84.1MSEK. Vi ska alltså de kommande åren låna ytterligare 360MSEK
och göra oss till en av de fattigaste kommunerna i Sverige av 290st.
Nästa fadäs – Vaxholm Närvärme AB, konkurs

Och så ser driften nu så bra ut så vi kan passa på att sänka skatten. Synd på soliditeten och
skatteintäktens andel av kostnaderna. Vi närmar oss 100% igen.

Kommunfullmäktiges ordförande ser än en gång att expansion att inte lönar sig – varför fortsätter
Vaxholms stad expandera mot bättre vetande???

Och precis som idag är det den kommunala utjämningen som är boven i dramat. Men visste inte
politikerna detta?

Vi får börja låna igen, driften klarar sig inte. Soliditeten sjunker igen.

Vi säljer mark för att kortsiktigt mildra problemen

Och ändå går kommunen inte runt!

”Och vi har inte lånat till driften...” igen

Skulden går upp med 69MSEK på ett år samtidigt som kostnaderna överstiger skatteintäkterna.
Vård, omsorg och skola kostar

Expansion lönar sig inte, är man medveten om. Varför fortsätter kommunen expandera mot bättre
vetande? Den kommunala utjämningens brister är ingen direkt nyhet.

Det är så bra med expansion så vi expanderar i ett första läge med 150st boenden på Kullön.

”Vi har inte lånat till driften...”

Vi är tillbaka i problemen...

Känner någon igen sig i dagens frågeställningar?

Och så skattehöjning för att täcka expansionskostnaderna

Ytterligare ca 30MSEK i lån och sjunkande soliditet
Man ser problemen med expansionen och utjämningssystemet, men växa ska vi

Återigen, känner någon igen sig i dagens frågeställningar? Försäljning av mark som drar ut på tiden,
och pengar som redan investerats för.

Skulderna fortsätter öka och soliditeten minska och lånen ökar med ca 30MSEK igen.

”Vi har inte lånat till driften...” PÅ ett enda år halveras soliditeten och ytterligare ca 80MSEK lånas
upp (!). Eget kapital ner från 54 till 30MSEK.

Laval-historien – vad kostade den Vaxholmarna?

”Vi måste expandera för att öka skatteunderlaget och ökade stordriftsfördelar”

Förseningen av Söderfjärdsskolan

Det går bra för Vaxholm med hög skatt och befolkningstillväxt

Kommentarer överflödiga

Bryter kommunen mot balanskravet?

Söderfjärdsskolan och Vaxholmsfallet (Laval), ännu en olycka för invånarna. Tar det aldrig slut?

Ytterligare utökning av anläggningslånen med nästan 90MSEK på ett enda år. Soliditeten bland de
lägsta i Sverige, likaså det egna kapitalet. Referens till tidigare info om återköp av fastigheter.
Här ser vi bl a återköpet av äldreboenden som tidigare nämnts, 68,5MSEK.

Återigen förmanande revisorer. Följer Vaxholms stad kommunallagen avseende balanskravet?

Lånekarusellen fortsätter även om ett positivt trendbrott kan skönjas i driftsresultatet. Notera bl a

skattehöjningen, de skenande lånen och kostnaderna som andel av intäkter.
Referens till tidigare info om kommunhuset, fastigheten ”Bävern”. Mycket riktigt obudgeterat.
2005 fortsätter den enorma skuldökningen (från 282MSEK till 370,5MSEK !) men resultatet är på
marginalen positivt.

Söderfjärdsskolan fortsätter spöka, 30MSEK är ett mycket stort belopp

Del III 2006 till 2012
Ekonomin ser ut att förbättras men skuldsättningen fortsätter. Det obudgeterade köpet av
kommunhuset görs med ytterligare lån.

2007 – bästa året på mycket länge!
Minskad skuldsättning, ökat egenkapital och bra driftsresultat! Försiktig ökning av soliditeten.

Från 2007 till 2012 ska vi nu öka lånebördan från 380,5MSEK till 446MSEK. Trots löpande
driftsöverskott om ca 2% de sista åren fortsätter staden låna så mycket som 66MSEK.
Dagens situation, beslutade exploateringar och andemeningen i ÖP 2030 ska vi återkomma till i
andra sammanhang. För de som är intresserade finns redan en hel del material att erhålla från
undertecknad.

