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§ 17 Gemensam lokal lägesbild 2021 - Vaxholms stad och LPO Södra 
Roslagen 2022-02-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med rapporten Gemensam lokal lägesbild 2021 är att ge en övergripande beskrivning av brott och 
trygghet samt av förutsättningar för samverkan mellan Vaxholms Stad och Polisen inom 
lokalpolisområde Södra Roslagen. Utifrån analysen skapas ett antal prioriterade fokusområden framåt.  

Nulägesbilden ligger till grund för framtida arbete och prioriteringar. Rapporten beskriver brottsstatistik, 
upplevd säkerhet och trygghet, det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet samt 
prioriterade områden framåt.  

Sammanfattning 
Staden har en god status när det gäller social hållbarhet med bland annat en låg arbetslöshet och hög 
andel eftergymnasialt utbildade medborgare. Vaxholm har under lång tid haft en stabil 
befolkningstillväxt, med ett hack i tillväxtkurvan år 2020. Ett av stadens kännetecken och stora ledord är 
trygghet och kommunens värdegrund baseras på samarbete, engagemang och respekt. 
 
Brottsstatistik 
Vaxholms stad är – med lägst antal anmälda brott i Stockholms län – en säker och trygg plats att leva, bo 
och vistas i. De mest förekommande brotten är tillgrepps- och trafikbrott följt av skadegörelse. 
Våldsbrott hamnar på en betydligt lägre nivå. Antalet anmälda brott behöver dock inte stämma överens 
med antalet begångna brott, mörkertalen är troligtvis stora inom vissa brottskategorier. 

Trygghet 
Helhetsbilden är att Vaxholms Stad också upplevs som en mycket trygg kommun av invånarna. En högre 
andel av Vaxholmsborna – än i någon annan kommun i länet – känner sig trygga ute i sitt närområde på 
kvällstid. Företagen placerar Vaxholm på 3:e plats i landet vad gäller trygghet och låg brottslighet.  

Olika medborgarundersökningar utgör en viktig källa för inhämtning av medborgarnas upplevda 
trygghet. Problem som lyfts i Polisens trygghetsundersökning är främst nedskräpning, mörka områden 
och belysning samt skadegörelse. Av Stockholmsenkäten framgår att huvuddelen av ungdomarna 
känner sig trygga i sitt bostadsområde och trivs i skolan. Områden att uppmärksamma är alkoholbruket 
bland ungdomar och att narkotika är lätt att komma över. 

Brottsförebyggande och trygghetsskapande  
Inom kommunen arbetar en rad olika aktörer från olika verksamheter med att kartlägga och analysera 
brott och trygghet och planera åtgärder i samarbete med Polisen. I regelbundna möten diskuterar polis 
och tjänstepersoner från kommunens olika verksamheter lägesbilden för att förhindra brott samt styra 
insatser vid särskilda behov. 

I olika forum såsom medborgardialoger och medborgarmöten bjuds medborgare in för samtal om 
viktiga frågor. En rad aktiviteter och samarbeten pågår med medborgarna för att förebygga brott och 
skapa en trygg miljö för alla, med särskilt fokus på barn och ungdomar. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

Fokusområden framåt 
• Polisiär närvaro och en synlig polis i samverkan med kommunen genom dialog och möten.  
• Trygghet och säkerhet för ungdomar.  
• Våldsprevention och våld i parrelationer.  
• Förebygga tillgreppsbrott.  
• Trygga platser.  
• Kommunikation och information.  

 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande Gemensam lokal lägesbild 2021 – Vaxholms stad och LPO Södra Roslagen, 2022-02-25 
Gemensam lokal lägesbild 2021 – Vaxholms stad och LPO Södra Roslagen2022-02-25, 2022-02-25 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Madeleine Larsson, hållbarhetschef 

För kännedom: Emilie Halvarsson, kommunpolis.  
 Lars-Erik Bergwall, säkerhetschef 
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Gemensam lokal lägesbild 2021 - Vaxholms stad och LPO Södra 
Roslagen 2022-02-25 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med rapporten Gemensam lokal lägesbild 2021 är att ge en övergripande beskrivning av brott och 
trygghet samt av förutsättningar för samverkan mellan Vaxholms Stad och Polisen inom 
lokalpolisområde Södra Roslagen. Utifrån analysen skapas ett antal prioriterade fokusområden framåt.  

Nulägesbilden ligger till grund för framtida arbete och prioriteringar. Rapporten beskriver brottsstatistik, 
upplevd säkerhet och trygghet, det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet samt 
prioriterade områden framåt.  

Sammanfattning 
Staden har en god status när det gäller social hållbarhet med bland annat en låg arbetslöshet och hög 
andel eftergymnasialt utbildade medborgare. Vaxholm har under lång tid haft en stabil 
befolkningstillväxt, med ett hack i tillväxtkurvan år 2020. Ett av stadens kännetecken och stora ledord är 
trygghet och kommunens värdegrund baseras på samarbete, engagemang och respekt. 
 
Brottsstatistik 
Vaxholms stad är – med lägst antal anmälda brott i Stockholms län – en säker och trygg plats att leva, bo 
och vistas i. De mest förekommande brotten är tillgrepps- och trafikbrott följt av skadegörelse. 
Våldsbrott hamnar på en betydligt lägre nivå. Antalet anmälda brott behöver dock inte stämma överens 
med antalet begångna brott, mörkertalen är troligtvis stora inom vissa brottskategorier. 
 
Trygghet 
Helhetsbilden är att Vaxholms Stad också upplevs som en mycket trygg kommun av invånarna. En högre 
andel av Vaxholmsborna – än i någon annan kommun i länet – känner sig trygga ute i sitt närområde på 
kvällstid. Företagen placerar Vaxholm på 3:e plats i landet vad gäller trygghet och låg brottslighet.  

Kommunledningskontoret 
Madeleine Larsson 
Hållbarhetschef 
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Olika medborgarundersökningar utgör en viktig källa för inhämtning av medborgarnas upplevda 
trygghet. Problem som lyfts i Polisens trygghetsundersökning är främst nedskräpning, mörka områden 
och belysning samt skadegörelse. Av Stockholmsenkäten framgår att huvuddelen av ungdomarna 
känner sig trygga i sitt bostadsområde och trivs i skolan. Områden att uppmärksamma är alkoholbruket 
bland ungdomar och att narkotika är lätt att komma över. 

Brottsförebyggande och trygghetsskapande  
Inom kommunen arbetar en rad olika aktörer från olika verksamheter med att kartlägga och analysera 
brott och trygghet och planera åtgärder i samarbete med Polisen. I regelbundna möten diskuterar polis 
och tjänstepersoner från kommunens olika verksamheter lägesbilden för att förhindra brott samt styra 
insatser vid särskilda behov. 

I olika forum såsom medborgardialoger och medborgarmöten bjuds medborgare in för samtal om 
viktiga frågor. En rad aktiviteter och samarbeten pågår med medborgarna för att förebygga brott och 
skapa en trygg miljö för alla, med särskilt fokus på barn och ungdomar. 

Fokusområden framåt 
• Polisiär närvaro och en synlig polis i samverkan med kommunen genom dialog och möten.  
• Trygghet och säkerhet för ungdomar.  
• Våldsprevention och våld i parrelationer.  
• Förebygga tillgreppsbrott.  
• Trygga platser.  
• Kommunikation och information.  

 

Bedömning 
Syftet med att ta fram och följa den lokala lägesbilden är att följa brottsstatistiken, ta reda på 
allmänhetens brottsutsatthet, erfarenhet av ordningsstörningar, trygghetsuppfattning och bedömning 
av polisens lokala insatser. Resultaten används vid planering och uppföljning av polisens och 
kommunernas brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.  
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Måluppfyllelse 
För måluppfyllelse av kommunens tre målområden; kvalitet, livsmiljö och ekonomi ingår arbetet med att 
invånare skall erbjudas en hälsofrämjande och trygg miljö. Stadens antagna Hållbarhetsstrategi 2021-
2030 anger riktning och visar hur vi ska arbeta för att nå framtidens hållbara Vaxholm utefter de globala 
målen. Agenda 2030 ska genomsyra all verksamhet. 
 
Arbetet med resultaten från den gemensamma lokala lägesbilden 2021, används vid planering och 
uppföljning av polisens och kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Det bidrar 
till måluppfyllelse av de globala målen; 16.Fredliga och inkluderande samhällen genom delmål 16.1 
minska våldet, 11.Hållbara städer och samhällen genom delmål 11.3 Arbeta med en hållbar och 
inkluderande planering samt globalt mål 5. Jämställdhet genom delmål 5.1 Utrota diskriminering av 
kvinnor och flickor. 

Uppföljning och utvärdering 
Lägesbilden uppdateras vart fjärde år eller vid behov medan avstämningar mellan verksamheterna sker 
regelbundet. Löpande utbyter Polis och kommun viktig information och veckovisa och månatliga 
statistiksammanställningar delas. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande Gemensam lokal lägesbild 2021 – Vaxholms stad och LPO Södra Roslagen, 2022-02-25 

Gemensam lokal lägesbild 2021 – Vaxholms stad och LPO Södra Roslagen2022-02-25, 2022-02-25 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Madeleine Larsson, hållbarhetschef 

För kännedom: Emilie Halvarsson, kommunpolis.  

 Lars-Erik Bergwall, säkerhetschef 
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1. Bakgrund 

Den gemensamma lokala lägesbilden är en nulägesskildring som lyfter fram områdets problem, 
möjligheter och utmaningar från medarbetarperspektiv, medborgardialoger samt med utgångspunkt 
i undersökningar, brottsstatistik, och uppgifter som framkommer i kommunens löpande arbete.  

Syftet med lägesbilden är att ge en övergripande beskrivning av brott och trygghet samt av 
förutsättningar för samverkan mellan Vaxholms Stad och Polisen inom lokalpolisområde Södra 
Roslagen. Utifrån analysen skapas ett antal prioriterade fokusområden.  

Nulägesbilden ligger till grund för framtida arbete och prioriteringar. Dessa sammanställs i en årlig 
handlingsplan, samverkansöverenskommelser och Medborgarlöften1. 

Den lokala lägesbilden uppdateras vart fjärde år eller vid behov.2 

 

 

   

                               

 

 
1 Samverkansöverenskommelser och medborgarlöften löper över fyra år.  
Denna lägesbild ligger till grund för medborgarlöftet 2023–2026. 
Vaxholms medborgarlöfte år 2019–2022: 

• En synlig polis för att öka den upplevda tryggheten  
• Trygghet i offentlig miljö  

Genom att:  
• kontinuerligt genomföra rutinmässiga trygghetspatrulleringar med uniformerad synlig personal på 

utvalda platser och tidpunkter ”hotspots” som upplevs otrygga i Vaxholms stad.  
• fortsätta att arbeta med en trygg miljö bland annat genom grannsamverkan och drogförebyggande 

arbete. Vidare kommer vi tillsammans synas i media, på olika evenemang i kommunen, delta i 
gemensamma samverkansforum samt genomföra olika informationsinsatser/kampanjer m.m. 

2 Alla foton i rapporten är från Pixabay, med fri upphovsrätt. 
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2. Sammanfattning 

I den här lägesbilden beskrivs brottsstatistik, upplevd säkerhet och trygghet, det brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbetet samt prioriterade områden framåt. 

Staden har en god status när det gäller social hållbarhet med bland annat en låg arbetslöshet och hög 
andel eftergymnasialt utbildade medborgare. Vaxholm har under lång tid haft en stabil 
befolkningstillväxt, med ett hack i tillväxtkurvan år 2020. Ett av stadens kännetecken och stora ledord 
är trygghet och kommunens värdegrund baseras på samarbete, engagemang och respekt. 

Brottsstatistik 
Vaxholms stad är – med lägst antal anmälda brott i Stockholms län – en säker och trygg plats att leva, 
bo och vistas i. De mest förekommande brotten är tillgrepps- och trafikbrott följt av skadegörelse. 
Våldsbrott hamnar på en betydligt lägre nivå3. Antalet anmälda brott behöver dock inte stämma 
överens med antalet begångna brott, mörkertalen är troligtvis stora inom vissa brottskategorier. 
 

Trygghet 
Helhetsbilden är att Vaxholms Stad också upplevs som en mycket trygg kommun av invånarna. En 
högre andel av Vaxholmsborna – än i någon annan kommun i länet – känner sig trygga ute i sitt 
närområde på kvällstid. Företagen placerar Vaxholm på 3:e plats i landet vad gäller trygghet och låg 
brottslighet.  

Olika medborgarundersökningar utgör en viktig källa för inhämtning av medborgarnas upplevda 
trygghet. Problem som lyfts i Polisens trygghetsundersökning är främst nedskräpning, mörka 
områden och belysning samt skadegörelse. Av Stockholmsenkäten framgår att huvuddelen av 
ungdomarna känner sig trygga i sitt bostadsområde och trivs i skolan. Områden att uppmärksamma 
är alkoholbruket bland ungdomar och att narkotika är lätt att komma över. 

Brottsförebyggande och trygghetsskapande  
Inom kommunen arbetar en rad olika aktörer från olika verksamheter med att kartlägga och 
analysera brott och trygghet och planera åtgärder i samarbete med Polisen. I regelbundna möten 
diskuterar polis och tjänstepersoner från kommunens olika verksamheter lägesbilden för att 
förhindra brott samt styra insatser vid särskilda behov. 
I olika forum såsom medborgardialoger och medborgarmöten bjuds medborgare in för samtal om 
viktiga frågor. En rad aktiviteter och samarbeten pågår med medborgarna för att förebygga brott och 
skapa en trygg miljö för alla, med särskilt fokus på barn och ungdomar. 

Fokusområden framåt 
• Polisiär närvaro och en synlig polis i samverkan med kommunen genom dialog och möten.  

• Trygghet och säkerhet för ungdomar.  

• Våldsprevention och våld i parrelationer.  

• Förebygga tillgreppsbrott.  

• Trygga platser.  

• Kommunikation och information.   

 
3 Tillgreppsbrott: förmögenhetsöverföring, stöld, inbrott, bedrägeri. 
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3. Vaxholms stad 

Vaxholm stad, skärgårdens huvudstad, är en kulturell kommun med en småstadsidyll i Stockholms 
närhet. Staden omfattar ca 70 öar varav 57 bebodda samt halvön Bogesundslandet. Fastboende i 
kommunen är 12 000 personer år 2021 och under året kommer ca 1 miljon besökare, varav många 
båtledes. 

Befolkningsutveckling  
Folkmängden i Vaxholms stad har ökat stadigt från 2011, med en nedgång från 2019. Kommunens 
nära 12 000 invånare år 2021 förväntas öka till omkring 12 500 personer år 2040.4 
 

Antal invånare 2010 till 2020 

 

Befolkningsstruktur  
Av tabellen nedan framgår åldersstrukturen i Vaxholms kommun mellan 2016 och 2020. Antalet 
personer över 65 beräknas öka med omkring 360 personer mellan år 2021 och 20275. 
Antalet äldre ökar i befolkningen i Sverige generellt, samtidigt som det finns många barn och unga 
under 18 år. Det skapar utmaningar då personer i arbetsför ålder ska försörja allt fler.  

 

Befolkningsstruktur Vaxholm stad 

 

Valresultat 2018 
Vaxholm hade 4:e högst valdeltagande i landet i riksdagsvalet år 2018. I kommunvalet röstade 90 
procent av väljarna. Vaxholmspartiet fick en fjärdedel av rösterna, nära följt av Moderaterna, därpå 
följde Centerpartiet (14 procent), Socialdemokraterna (13 procent), Vänsterpartiet och Liberalerna (6 
procent vardera), Sverigedemokraterna och Miljöpartiet (båda omkring 5 procent) och 

Kristdemokraterna (2 procent). Mandaten i kommunfullmäktige fördelar sig enligt följande: 

 
4 SCB Den framtida befolkningen i Sveriges län och kommuner 2021 till 2040. Befolkningsprognoser är 
scenarier som tagits fram under vissa givna antaganden snarare än exakta förutsägelser. De påverkas t.ex. av hur 
många bostäder som färdigställs under perioden.  
5 SCB:s befolkningsprognos. 
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Kommunen styrs av en mittensamverkan i minoritet bestående av Centerpartiet, Socialdemokraterna 
och Liberalerna. 

Social hållbarhet 
Kommunen har en hög andel som går ut grundskolan med behörighet, en hög andel med 
eftergymnasial utbildning och en låg andel långtidsarbetslöshet. Befolkningen har en hög 
medelinkomst och en låg andel unga lever i ekonomiskt utsatta hushåll (www.kolada.se 2020).  

I kommunens hållbarhetsstrategi 2021-2030, vilken antogs sommaren 2021, beskrivs arbetet med 
FN:s Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Hållbarhetsstrategin översätter den globala 
agendan till det lokala och anger riktningen för hållbarhetsarbetet i Vaxholms stad. 
Hållbarhetsarbetet går in under kommunens tre övergripande målområden kvalitet, livsmiljö och 
ekonomi. 

Enligt strategin ska kommunen arbeta för en god hälsa, med drogförebyggande och våldspreventivt 
arbete samt med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Detta i samverkan med andra 
aktörer såsom Polis. 

Social hållbarhet, Vaxholm 2020 

 

Källa: SKR, Kolada 
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Näringsliv  
År 2019 jobbade 2847 personer i kommunen. Den största arbetsgivaren är Vaxholms stad med 
omkring 650 anställda, följt av Förenade Care, Trafikverket, Hembygdsgården och Waxholms hotell.6 

I Vaxholm fanns ca 1200 företag år 20207.  En klar majoritet av dessa har inga anställda. Ett stort 
antal företag i kommunen är små företag med upp till 10 anställda, ett 70-tal företag har mellan 10 
och 200 anställda.  

I Svenskt Näringslivs undersökning av de lokala företagsklimatet 2021 kommer Vaxholm på 3:e plats 
vad gäller företagarnas upplevelse av trygghet. Endast i två av landets kommuner uppges 
brottsligheten vara ett mindre problem än i Vaxholm.8 

 

 

 

 

 

           

  

  

 
6 SCB. 
7 SCB. 
8 Svenskt Näringslivs årliga företagsenkät mäter lokala företags upplevelse av att driva företag i sin kommun. I 
Vaxholm har 78 företag svarat. 
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4. Polisanmälda brott 

I detta kapitel anges antal anmälda brott, vilket inte är detsamma som det totala antalet begångna 
brott. Mörkertalen kan vara stora och hur stor andel som anmäls varierar troligtvis beroende på 
brottstyp. Antalet anmälda brott för narkotika- och trafikbrott beror till exempel till stor del på 
polisens kontroll- och spaningsinsatser. Ett litet antal så kallade butikssnatterier anmäls i Vaxholm, 
men problematik med snatterier påtalas vid polisbesök i affärerna osv. 

Statistiken för år 2021 är uthämtad i slutet av året och visar inte den slutgiltiga siffran för antalet 
anmälda brott i respektive brottskategori.  
 
Diagrammet nedan visar antalet brott som anmälts i region Stockholm under åren 2017 till 2021. 
Antalet anmälda brott har minskat sedan 2018, vilket trenden också visar för år 2021. 

Anmälda brott, Region Stockholm9 

 

Vaxholm är den kommun i region Stockholm som har lägst antal anmälda brott och så har det sett ut 
under flera år. 10   

Anmälda brott per kommun, Polisområde Stockholm Nord och Syd, 2020 

 

 
9 Stapeln för år 2021 täcker in brottsstatistik t.o.m. 2021-11-15. 
10 Vaxholms stad har också lägst antal invånare i regionen tillsammans med Nykvarn, Sigtuna och Nynäshamn.  
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Antalet anmälda brott i Vaxholm har minskat de senaste två åren från närmare 1000 brott år 2019.  

Polisanmälda brott i Vaxholms stad11 

 

Under år 2020 polisanmäldes 891 brott fördelat enligt diagrammet nedan, 741 brott har anmälts 
hittills år 2021.12 

De vanligaste brotten i Vaxholm är tillgreppsbrott, följt av trafikbrott, skadegörelse- och våldsbrott. 
Tillgreppsbrott är också det brott som är vanligast i Sverige, följt av skadegörelse- och bedrägeribrott. 
I region Stockholm är skadegörelse det brott som har flest anmälningar följt av tillgrepps-, trafik- och 
våldsbrott. 13   

Polisanmälda brott i Vaxholm 2020 

 

 

 
11 Stapeln för år 2021 täcker in brottsstatistik t.o.m. 2021-11-30. 
12 Statistik t.o.m. 2021-11-30. I kategorin övriga brott mot person ingår bland annat ofredande, sexuellt 
ofredande, hemfridsbrott med mera. I kategorin övriga BrB-brott (Brottsbalksbrott) ingår bland annat olovligt 
brukande, olovligt förfogande. I kategorin övriga specialstraffrättsliga brott ingår bland annat brott mot 
vapenlagen, knivlagen, miljöbalken. 
13 Ett stort antal anmälningar rörande klotter och vandalisering i tunnelbanan syns i anmälningar för skadegörelse 
i Polisområde Region Stockholm. 
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På sommaren sker en ökning av antalet anmälningar till följd av ökad aktivitet, vilket framgår av 
diagrammet nedan. 

Anmälda brott i Vaxholm 2020 

 
 

Polisanmälningar och händelserapporter 
År 2020 registrerades strax under 1000 händelserapporter inom Vaxholm stad.14  
Kartbilden nedan visar händelser som anmälts till polisen och aktiviteter som initierats av polisen. 15  

 
 
Kartan nedan ger en bild över de platser i kommunen där brotten skett enligt polisanmälan. 
 

 
 

 
14 Exempel på händelserapporter kan vara larm till 112 eller 11414 där polis tillkallas, brottsförebyggande arbete 
så som skolbesök, upprättad trafikkontroll m.m. Vissa leder till polisanmälan och vissa rapporter skrivs av. 
15 från Polisens databas RAR (Rationell anmälningsrutin). 
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Tillgreppsbrott 
År 2020 skedde 271 tillgreppsbrott. I detta avsnitt redogörs de vanligaste brotten16. 

Bostadsinbrott17 
Antalet inbrott har legat stabilt omkring ett 20–30-tal de senaste åren, 2021 har antalet inbrott 
minskat. Det största antalet anmälningar år 2020 gäller fullbordade inbrott i villa, radhus och 
lägenhet (18 brott). Flest anmälda inbrott i bostad, inklusive försök, skedde på Vaxön och Resarö.  

Bostadsinbrott18 

 
 

Fordonsrelaterade stölder  
Begreppet innefattar stölder ur, från eller av fordon (personbil, lastbil, släp, husvagn, motorcykel och 
moped). Vaxholm har haft ett 40-till 50-tal fordonsrelaterade stölder per år de senaste åren. Det är 
en halvering jämfört med år 2017. Bildelsstölder – såsom stöld av airbags, däck och katalysatorer – är 
idag de vanligaste brotten, med en stadig ökning de senaste åren till 26 stölder 2020.  

Stöld av, från eller ur fordon i Vaxholm19 

 

 

 
16I begreppet tillgrepp ingår många olika brottskoder såsom inbrott och stöld. Vi har valt att lyfta fram de mest 
frekvent förekommande brotten. 
17 Här ingår inbrott i bostad, vind och källare. 
18 Statistik t.o.m. 2021-12-23. 
19 Statistik t.o.m. 2021-12-16. 
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Vaxholm är förskonat jämfört med det övriga lokalpolisområdet. I omkringliggande kommuner är 
antalet anmälningar betydligt fler. Detsamma gäller stölder av cyklar, elcyklar och elsparkcyklar, där 
antalet anmälda brott har varierat mellan 17 och 51 mellan år 2017 och 2020.   

Stöld av, från eller ur fordon år 2017 till 2021, Södra Roslagen20 

 

Båtrelaterade stölder 
Vaxholm är en utpräglad skärgårdskommun och drabbas av båtrelaterade stölder likt andra 
kommuner längs kuststräckan. Begreppet innefattar stölder av båt, båtmotorer med mera. Under år 
2017 till 2020 har antalet anmälningar varierat med som mest 26 stölder. Antalet anmälningar har 
ökat igen under år 2021 från 6 stölder år 2020.  

Stölderna genomförs i regel av internationella brottsnätverk, vilket man kan bland annat kan se på 
hur larm hanteras samt hur större båtmotorer med skicklighet avlägsnas från båtarna. Motorer eller 
andra delar stjäls, som är åtråvärda att sälja vidare. Stöldligorna rör sig längs hela kuststräckan. 
Antalet brott per kommun kan variera från år till år, men det totala antalet anmälningar i 
kommunerna Norrtälje, Österåker, Vaxholm, Täby och Danderyd är relativt jämnt över åren. 

Båtrelaterade stölder21  

 

 
20 Statistik t.o.m. 2021-11-28. 
21 Statistik t.o.m. 2021-11-11. 
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Brott mot äldre och funktionsnedsatta22 
Antalet anmälningar av brott på grund av hög ålder och/eller funktionsnedsättning har ökat på 
senare år. Majoriteten av de anmälda brotten sker mot personer som är äldre än 65 år gamla. Under 
2017 till 2018 var de vanligaste anmälda brotten stöld i bostad och fickstöld. Från 2019 är 
majoriteten av brotten som anmäls bedrägerier som i regel sker via telefon. Bedragarna förändrar 
ständigt sitt tillvägagångssätt. Detta är en brottsform som ökat markant de senaste åren och 
förmodligen kommer att fortsätta öka. Dessa brott har ofta koppling till kriminella nätverk. 

Brott mot äldre och funktionsnedsatta23 

 

Trafik 
Antalet anmälda trafikbrott återspeglar polisens arbete med trafikkontroller och mörkertalen är 
stora. Antalet trafiköverträdelser har legat mellan 100 och drygt 150 år 2017 till 2020. De vanligaste 
trafikbrotten av totalt 135 trafikbrott år 2020 var smitning vid parkeringsskada (51 brott), 
hastighetsöverträdelser och smitning från trafikolycka (ett 20-tal brott vardera), olovlig körning (14 
brott) och rattfylleri under alkohol eller narkotikapåverkan (9 brott). Här ingår även sjöfylleri och 
trafiköverträdelser till sjöss med 33 brott år 2018. Polisen har under en del av pandemin haft ett 
tillfälligt stopp av större alkoholutandningskontroller med anledning av den stora risken för 
smittspridning. 

Antalet viltolyckor ligger stabilt omkring 54 till 66 åren 2017 till 2020. Rådjursolyckor står för omkring 
ett femtiotal av dessa varje år, följt av vildsvinsolyckor på en betydligt lägre nivå. 

 

 
22 Person som blivit utsatt för brott på grund av hög ålder, eller som uppfattats ha nedsatt motståndskraft till följd 
av hög ålder, fysiskt eller psykiskt funktionshinder. Med äldre/hög ålder avses generellt sett personer 65 år eller 
äldre, BRÅ (Brottsförebyggande rådet). 
23 Statistik t.o.m. 2021-12-16 
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Våldsbrott 
Vaxholm har lägst antal anmälda våldsbrott av Stockholms läns kommuner.24 Även i jämförelse med 
andra små kommuner är antalet våldsbrott lågt. 

 

Våldsbrott per kommun i Stockholm år 202025 

 

Antalet anmälda våldsbrott har legat på samma nivå under 2017 till 2020, se diagram nedan.  
Antalet fall av misshandel utomhus har minskat från 20 anmälningar år 2017 till ett tiotal 
anmälningar årligen 2018 till 2020. Det rör sig främst om brott som sker på lördagar under 
månaderna maj till september. 

Våldsbrott i Vaxholm26 

 

 
 
 

 
24 Brottskoder som exempelvis mord, dråp, våldtäkt, misshandel, grov fridskränkning, rån, våld mot tjänsteman. 
25 Exklusive Stockholm stad som har 10 095 anmälda brott år 2020. 
26 Statistik t.o.m. 2021-12-16. 

42
39

41
39

32

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2017 2018 2019 2020 2021

22



 

15 

 

Våldsbrott i parrelationer 
Antalet anmälda våldsbrott i parrelationer minskade under år 2020 för att öka igen 2021. 
Anmälningsbenägenhet kan antas ha påverkats till följd av kampanjer i Vaxholm och uppmärksamhet 
i media kring våld mot kvinnor. 

 
Våldsbrott i parrelationer 2017 till 202127 

 

Våldsbejakande extremism 
En handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism antogs 2017. Polismyndigheten och 
Vaxholms stad samarbetar om rutiner vid misstanke om våldsbejakande extremism i kommunen.  

Skadegörelse 
Under 2017 till 2021 inkom mellan ett 40-tal och 60-tal anmälningar för skadegörelse per år28. Under 
2020 inkom ett 50-tal anmälningar varav ett drygt tiotal vardera för skadegörelse på motorfordon, 
klotter och skadegörelse mot stat, kommun, landsting. År 2021 har antalet brott för skadegörelse på 
motorfordon fördubblats till ett 20-tal.29 

Narkotikabrott 
Generellt för narkotikabrott gäller att endast ett litet antal anmälningar initieras av allmänheten. De 
anmälningar som görs är snarare ett mått på hur mycket resurser polisen lägger på att bekämpa 
denna typ av brottslighet än antalet begångna brott. Antalet har ökat från 3 innehav, överlåtelse eller 
bruk av narkotika år 2017, till runt ett 15-tal anmälda brott mellan 2018 och 2021. 

 

 
27 Statistik t.o.m. 2021-11-29. 
28 Här ingår skadegörelse på motorfordon, skadegörelse genom brand, klotter m.m. 
29 Statistik t.o.m. 2021-12-16. 
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5. Upplevd trygghet - medborgarperspektivet  

Undersökningar av upplevd trygghet genomförs regelbundet. I detta kapitel lyfts resultat från en rad 
olika medborgarundersökningar. 

Enligt SCB:s trygghetsindex är Vaxholm den tryggaste kommunen  i länet. Baserat på hur trygga 
medborgarna känner sig att gå ut på kvälls- och nattetid samt hur säkra de känner sig att inte 
utsättas för hot, rån, misshandel eller inbrott i sitt hem.30 
 
I SKR:s ”Öppna jämförelser” kommer Vaxholm på 2:a plats - som den näst tryggaste och säkraste 
kommunen i landet (vid en sammanvägning av antal personer i vård för personskador, utvecklade 
bränder, vålds- och tillgreppsbrott). När det gäller tiden det tar för ambulans och räddningstjänst att 
handlägga larm och för ambulans att komma på plats, ligger Vaxholm inte lika bra till följd av det 
geografiska läget. 31 

Polisens trygghetsundersökning 
Det framgår även av Polisens trygghetsundersökning att Vaxholms stad upplevs som en väldigt trygg 
kommun, inte minst i jämförelse med andra kommuner i länet. Av 2021 års trygghetsundersökning 
framgår att nio av tio känner sig trygga när de går ut i sitt bostadsområde på kvällstid. Det är en 
högre andel än närliggande kommuner och betydligt fler än i Polisregion Stockholm där sju av tio 
anger detsamma. 32 

Trygghet kvällstid, procent 

 

Frågan ovan: Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig trygg eller otrygg 
eller går du i stort sett aldrig ut ensam om kvällarna? 

Kvinnor avstår i högre utsträckning än män från att gå ut på kvälls- och nattetid och kände sig i 
mindre utsträckning trygga i sitt bostadsområde på kvällar och nätter (81 procent av kvinnorna 
respektive 95 procent av männen svarade att de känner sig mycket eller ganska trygga år 2021). 
Samtliga upplever att det är tryggt under dagtid.  

En betydligt lägre andel i Vaxholm svarar att de upplever problem med klotter (26 procent) jämfört 
med i Polisregion Stockholm (45 procent). Färre anger att nedskräpning, mörka områden och 
belysning, skadegörelse, stökiga grannar och tiggeri är ett problem jämfört med i Roslagen och 

 
30 SCB:s medborgarundersökning 2020 Vaxholms stad. 
31 SKR (Sveriges Kommuner och Regioners), Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2020.  
32 Polisens trygghetsundersökning, 2021. 
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Polisregion Stockholm33. Invånarna i Vaxholm anger vidare att de i lägre utsträckning har utsatts för 
stöld och skadegörelse och de känner sig mindre oroade att utsättas för brott. Nära hälften svarar att 
nedskräpning, mörka områden och dålig belysning upplevs som problem i bostadsområdet och 35 
procent tycker att skadegörelse är ett problem i Vaxholm. 

Problem i området Vaxholm, procent.  

 

Diagrammet visar andelen som svarat Ja, i stor utsträckning eller Ja, i liten utsträckning på frågan Upplever du 

problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta? 

En fjärdedel av de svarande uppger att moped/MC-trafik på gång- och cykelvägar är ett problem och 
två av tio att ungdomar stör ordningen. Tre procent uppger att de har varit utsatta för hot och en 
procent har utsatts för fysiskt våld. 

6 procent av de som besvarat enkäten uppger att de har utsatts för stöld de senaste 12 månaderna. 
Stölder på vind, i källare eller garage är vanligast följt av stöld av cykel eller moped. 

Var har stölden hänt? 

 
Andel av de som svarat Ja på frågan Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för stöld? 

På frågan om de utsatts för brott de senaste 12 månaderna, men inte anmält, svarade 12 procent Ja 
år 2021. 4 procent uppgav att de utsatts för bedrägeri det senaste året. 43 procent av dessa uppger 
att bedrägeriet skett via internet, av vilka 14 procent har drabbats av att någon olovligt använt bank- 
eller kontonummer.  

 
33 Polisregion Stockholm omfattar Stockholms län och Gotlands län. 

25



 

18 

 

Stockholmsenkäten om ungdomars vanor och attityder  
Stockholmenkäten genomförs vartannat år i länets kommuner bland elever i årskurs 9 och årskurs 2 
på gymnasiet. Undersökningen syftar till att följa utvecklingen av ungdomars vanor, attityder och 
levnadsvillkor över tid.34 
 
Huvuddelen av eleverna i årskurs 9 svarar i 2020 års undersökning att de känner sig trygga i sitt 
bostadsområde och trivs i skolan och mer än hälften tycker ofta eller ganska ofta att det är riktigt 
härligt att leva.  
 

Elever som känner sig ganska/mycket trygga om de går ut ensam sent en kväll i området 

 
 

Tobak, alkohol och narkotika 
Omkring hälften av högstadieeleverna avstår från alkohol och huvudparten har inte provat droger. 
Samtidigt är konsumtionen av alkohol utbredd bland Vaxholmsungdomar och en stor andel elever 
har någon gång haft möjlighet att prova narkotika.  
 
Bland resultaten märks (i årskurs 9 om inget annat anges): 

• En av fem elever i årskurs 9 brukar cigaretter eller snus, jämfört med en knapp tredjedel i 
gymnasiet. Flickor röker i större utsträckning och fler pojkar snusar.  

• 16 procent av pojkarna och 8 procent av flickorna uppger att de snusar dagligen eller ibland. 
Det är en betydligt större andel än för 10 år sedan, då 4 respektive 0 procent snusade. 

• En tredjedel av eleverna svarar att de har känt sig berusade under den senaste månaden, 
vilket är högst andel i länet. 

• En av fem elever storkonsumerar alkohol minst en gång i månaden.  

• Drygt en av tio elever uppger att hen köpt privatimporterad eller smugglad alkohol.  

• På gymnasiet avstår var fjärde elev från alkohol. Samtidigt svarar sju av tio elever att de 
storkonsumerar alkohol minst en gång i månaden.  

 
Den årliga konsumtionen av alkohol i årskurs 9 är högre i Danderyd, Lidingö och Vaxholm (omkring 

200 cl för pojkarna och 114–135 cl för flickorna) än i övriga kommuner i länet35. Pojkarna i Salem, 
Botkyrka och Upplands Väsby dricker en knapp fjärdedel så mycket alkohol. Flickorna dricker i de 
flesta kommuner mindre eller betydligt mindre alkohol än pojkarna.  

 
34 I Vaxholm besvarades enkäten av 96 elever (44 pojkar och 51 flickor) i årskurs 9 och 51 elever (33 pojkar och 
18 flickor) i årskurs 2 på gymnasiet år 2020. Enkäten innehåller 350 frågor som besvaras anonymt under en 
lektionstimme. En låg svarsfrekvens jämfört med tidigare år kan ha påverkats av pandemin. 
35 Total årlig alkoholkonsumtion omräknat i 100 procent alkohol. 
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I Vaxholm uppger 16 procent av pojkarna och 6 procent av flickorna i årskurs 9 att de någon gång har 
använt narkotika. Fyra av tio pojkar som avstått uppger att de haft möjlighet att prova narkotika, 
andelen bland flickorna är något lägre. Det är de högsta siffrorna sedan mätningarna började och de 
högsta i länet36.  
 

Elever som någon gång haft möjlighet att prova narkotika (av dem som inte använt 
narkotika) 
 

 
På gymnasiet i årskurs 2 anger en fjärdedel av Vaxholms elever att de har testat narkotika, vilket är 
något lägre än länssnittet. Samtliga elever som uppgett att de använt narkotika i gymnasiet anger att 
de använt cannabis.  
 

Psykisk hälsa  
Nio av tio pojkar och åtta av tio flickor i årskurs 9 trivs bra i skolan, vilket är en viktig skyddsfaktor 
mot ohälsa, missbruk, kriminalitet och utanförskap. 

Elever som trivs bra i skolan 

 
Drygt hälften av eleverna uppger att de väldigt ofta eller ganska ofta tycker att det är riktigt härligt 
att leva. En stor andel av eleverna uppger att de har god psykisk hälsa, men det finns en tydlig 
skillnad mellan pojkar och flickor. Undersökningen visar att flickor generellt uppger att de mår sämre 
än pojkar, men även pojkarnas mående har långsamt försämrats över tid. Fyra av tio flickor och två 
av tio pojkar uppger att de ofta känner sig ledsna och deppiga utan att veta varför, 14 procent av 

 
36 bland pojkarna och totalt. 
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flickorna uppgav detsamma år 2008. Det är för tidigt att dra några slutsatser av vilken effekt covid 
och distansundervisningen har haft på elevernas hälsa på längre sikt. 

Bland resultaten märks (i årskurs 9 om inget annat anges): 

• Drygt 70 procent av ungdomarna i årskurs 9 och 60 procent i gymnasiet deltar i organiserade 
fritidsaktiviteter. 

• Fem procent av pojkarna och fyra procent av flickorna uppger att de blivit mobbade eller 
trakasserade via internet eller SMS/MMS innevarande läsår.  

• Var tredje flicka och var tionde pojke i gymnasiet och årskurs 9 har utsatts för sexuella 
trakasserier.37 

• 20 procent av eleverna har satsat pengar på spel eller köpt lotter de senaste tolv månaderna.  

• En av tio elever i Vaxholm är ofta eller ibland på fritidsgård (andelen är större eller betydligt 
större i övriga kommuner i Stockholmsregionen, förutom Täby och Lidingö). 

• En större andel elever än i andra kommuner anger att de blivit tagna av polisen; En fjärdedel 
av pojkarna och en av tio flickor. Debuten sker ofta tidigt för dem som begår brott (i medel 
runt 12 års ålder). 
 

    

 
37En sammanvägning av sex kommuner som ställt en fråga om sexuella trakasserier. 
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6. Orsaksanalys 

Polisens statistik visar antalet anmälda brott och inte det totala antalet begångna brott. Hur stor del 
av brotten som anmäls varierar för olika brottstyper. Om polisinsatserna förändras kan det påverka 
antalet anmälda brott. Benägenheten att anmäla brott kan förändras över tid, på grund av ändrade 
attityder i samhället, ändrade försäkringsvillkor eller ändrad lagstiftning.  
 
Säkerhet är ett begrepp som är förknippat med faktisk risk för att bli utsatt för brott och 
ordningsstörning. Trygghet är den subjektiva känsla individen upplever, som är kopplad till hur den 
faktiska risken att bli utsatt för brott och ordningsstörning upplevs. Otrygghet kan också handla om 
rädsla för brott och allmän oro. En hög grad av säkerhet inom ett område behöver inte nödvändigtvis 
betyda en hög grad av upplevd trygghet. Det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet 
inbegriper aktiviteter inom båda dessa områden. 

Säkerhet och trygghet 
Kommunen är liten och antalet brott är lågt inom alla områden. Vaxholms stad har lägst antal brott 
och våldsbrott i länet och är en säker plats att leva och vistas i. Det geografiska läget kan bidra till att 
Vaxholm är mindre utsatt tillsammans med socioekonomiska faktorer som en hög utbildningsnivå, 
hög medelinkomst och låg arbetslöshet. 
 
Vid analyser som gjordes våren 2020 rörande pandemins inverkan på antalet brott, antogs att brott 
och otrygghet skulle kunna öka då fler stannat hemma under arbetstid och semestrar. 
Problemområden som identifierades var våld i parrelationer, missbruk i hemmen och brott som 
utförs digitalt, såsom grooming och bedrägerier. Det är emellertid svårt att dra några entydiga 
slutsatser om hur pandemin har påverkat utifrån brottsstatistiken. Dels har antalet brott fluktuerat 
under pandemin, dels antas mörkertalen vara stort vad gäller våld i parrelationer och bedrägerier 
samt att vi det fortfarande är för nära inpå för att se effekter på längre sikt. 

  

Tillgreppsbrott  
I lägesbilden framkommer att tillgreppsbrott är de mest frekvent anmälda brotten (271 brott år 
2020), följt av trafikbrott, skadegörelse och våldsbrott. Vaxholms stad är relativt förskonat från 
tillgreppsbrott jämfört med övriga Stockholm och Roslagen. De senaste fem åren har mellan ett tio- 
och tjugotal tillgrepp begåtts i bostäder, källare och vind årligen. Under 2021 förekom en handfull 
större tillslag med stölder av datorer och ipads i skolor. Detta gods är eftertraktat och liknande 
inbrottsstölder har skett i fler kommuner under året. Gärningspersonerna kommer ofta tillbaka till 
samma plats och genomför ytterligare stölder, när godset sannolikt är påfyllt igen.  
 
De senaste åren har ett 40 till 50-tal fordonsrelaterade stölder förekommit årligen, vilket är en 
halvering från 201738. Endast ett fåtal av dessa rör fordon, medan bildelsstölder – såsom stöld av 
airbags, däck och katalysatorer – har visat en stadig ökning de senaste åren. Dessa stölder genomförs 
i regel av internationella brottsnätverk som stjäl bildelar som är åtråvärda att sälja vidare. 
 
Antal anmälda båtrelaterade stölder har varierat mellan 6 och 26 i Vaxholm de senaste fem åren, 

 
38 Som fordonsrelaterade stölder räknas stölder ur, från eller av fordon (personbil, lastbil, släp, husvagn, 
motorcykel och moped). 
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vilket är relativt få jämfört med i grannkommunerna. Internationella brottsnätverk rör sig längs hela 
kuststräckan varpå statistiken kan variera från år till år per kommun men det totala antalet i Roslagen 
är relativt stabilt. Stölder av båtar och båtdelar genomförs i regel av internationella brottsnätverk. 
Motorer eller andra delar som är åtråvärda att sälja vidare stjäls.  
 
Antalet brott mot äldre och funktionsnedsatta har ökat kraftigt de senaste två åren och har 
mestadels varit bedrägerier över telefon, där bedragarna kommer över bankID eller kontonummer. 
Dessa brott har ofta koppling till kriminella nätverk och förväntas öka. Troligtvis finns det ett stort 
mörkertal av bedrägerier och bedrägeriförsök som inte anmäls. 
 

 

Övriga brott 
Trafikbrott är det näst vanligast förekommande brottet i Vaxholm med 150 brott år 2020. De 
vanligaste trafikbrotten är smitning, fortkörning och olovlig körning. Antalet anmälningar av 
trafikbrott återspeglar polisens arbete med trafikkontroller och mörkertalen är stora. Antalet 
rutinmässiga utandningskontroller har varit färre under covidpandemin till följd av risk för 
smittspridning, vilket återspeglas i antalet trafikonykterhetsbrott. 

Vaxholm har lägst antal våldsbrott i Stockholmsregionen med ett 40-tal anmälda brott år 2020. 
Antalet anmälda brott gällande våld i parrelationer har varierat de senaste åren – men mörkertalen 
antas vara stora39. Endast en fjärdedel av brotten i nära relationer anmäls, enligt en undersökning av 
Brå. Ett ökat antal brott år 2021 kan antas hänga ihop med att benägenheten att anmäla har ökat i 
och med lokala kampanjer och ökat fokus i media.  
 
Omkring 50 anmälningar för skadegörelse gjordes under 2020 där klotter, skadegörelse på 
motorfordon samt mot stat, kommun, landsting var de vanligaste brotten. I Vaxholm förekommer 
relativt lite skadegörelse jämfört med i länet i stort där det är det vanligast förekommande brottet. I 
kommuner med tunnelbanestationer är antalet brott betydligt större till följd av klotter och 
vandalisering. 
 
Antalet narkotikabrott har ökat från 3 anmälda brott år 2017 till 17 brott hittills år 202140. Generellt 
för narkotikabrott gäller att endast ett litet antal anmälningar initieras av allmänheten och de 
anmälningar som görs snarare är ett mått på hur mycket resurser polisen lägger på att bekämpa 
denna typ av brottslighet än antalet begångna brott. Narkotika förekommer över hela landet och i 
alla samhällsgrupper. Merparten har sitt ursprung i utlandet och en stor del av försäljningen sker via 
internet och sociala medier. Polisen arbetar för att minska tillgången genom riktade insatser mot 
miljöer där narkotika förekommer. Polisen har vidare ett nära samarbete med kommun och sociala 
aktörer där målet är att minska exponeringen för droger och nyrekryteringen till drogmissbruk.           

Trygghet – upplevd brottsutsatthet  
Säkerheten i Vaxholms stad överensstämmer i stort med invånarnas upplevelse av trygghet.  
Resultaten i de olika medborgar- och medarbetarundersökningarna kan sammanfattas med att 
invånarna känner sig mycket trygga i stort. I trygghetsmätningar ligger Vaxholm i toppen som den 

 
39 Brottsstatistik nov. 2021. 
40 Brottsstatistik nov 2021. 
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tryggaste kommunen i länet och i landet.41 Invånare känner sig även trygga att gå ut på kvällstid i sitt 
bostadsområde. Kvinnor känner sig emellertid mindre trygga än män att gå ut på kvällar och på 
mörka platser.  
 
Det finns inte alltid en tydlig koppling mellan säkerheten (antalet brott) och känslan av otrygghet. 
Områden som upplevs som otrygga är många gånger mörka platser och platser där många ungdomar 
samlas. Men inga brott begås eller anmäls. Det är viktigt att vuxna rör sig i dessa områden, genom 
exempelvis att nattvandra, för att öka tryggheten och stötta ungdomarna.  

De problem och orosmoment som nämns i olika medborgarmöten och samarbetsforum är inbrott 
och stölder i skolor, trafiköverträdelser såsom fortkörning vid skolor och färjor, olovlig körning och 
rattfylleri, att ungdomar stör ordningen, alkohol och narkotika bland ungdomar samt skadegörelse 
utomhus.  

Ungdomar och trygghet  
Stockholmsenkäten visar att huvudparten av ungdomarna trivs i skolan och känner sig trygga när de 
går ut ensamma på kvällen. En majoritet svarar att de ofta tycker att det är härligt att leva och en 
stor andel deltar i fritidsaktiviteter.  

Ett område som sticker ut negativt är alkohol- och narkotikaanvändningen. I Stockholmsenkäten 
samt polisens underrättelser framkommer det att alkoholbruket är utbrett bland ungdomarna och 
narkotika är lätt att komma över. Det finns en dold festkultur i hemmiljö, där alkohol och droger är 
vanligt förekommande. Även om det är svårt att förhindra, behöver det uppmärksammas med 
gemensamma trygghetsskapande insatser.  
 
Det finns en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor vad gäller psykisk hälsa42. Stockholmsenkäten 
visar att flickor generellt uppger att de mår sämre än pojkar, men även pojkarnas mående har 
långsamt försämrats över tid. Det är för tidigt att dra slutsatser om hur elevernas mående har 
påverkats långsiktigt av distansundervisningen under covidpandemin. Spel, mobbing, sexuella 
trakasserier är många gånger dolda problem som flyttat ut på nätet, vilket är viktigt att 
uppmärksamma och arbeta förebyggande med. Det är samma skyddsfaktorer för psykisk hälsa som 
för brott, missbruk och våld. Därav kan flera olika problemområden förebyggas genom samma insats. 

 

 

7. Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder 

Vaxholms stad är en trygg kommun med låg brottslighet och brottsutsatthet. Det lokala 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet består i att arbeta för trygga miljöer – både 
inom egna verksamheter och i offentliga miljöer – för att minska oro, förhindra brott samt stötta 
brottsutsatta. Det handlar både om social brottsprevention som syftar till att förebygga kriminalitet 
och situationell brottsprevention, vilken riktar in sig på vår fysiska miljö. 

 
41 SCB:s Nöjd-Region-Index, ”SCB:s medborgarundersökning 2020 Vaxholms stad”. 
SKR Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2020. 
42 Mätt som nedstämdhet utan att veta varför, sömnproblem, magont etc. 
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Inom kommunen arbetar en rad olika aktörer från olika verksamheter med att kartlägga och 
analysera brott och trygghet och planera åtgärder.  

Vid regelbundna möten i Trygghets- och säkerhetsgruppen diskuterar kommunens olika 
verksamheter och polisen lägesbilden utifrån statistik och aktuella händelser för att kartlägga brott 
som begåtts, förhindra brott samt styra insatser vid särskilda behov. Här diskuteras skadegörelse, 
inbrott, brand, incidenter mot anställda, samlingsplatser för ungdomar, ordningsstörande, 
arrangemang och otrygga platser. 

Aktuella områden som diskuterats i gruppen under året; 

• Tillgreppsbrott som inbrott, fordonsrelaterade stölder samt båtstölder. Skadegörelse på 
offentliga fastigheter samt klotter i parker, nedskräpning och förstörelse. Åtgärder som 
skalskydd, kameraövervakning och säkerhetsutrustning vid skolor och offentliga lokaler. 
Bedrägerier mot äldre har lyfts vid flera tillfällen som ett orosområde som ökar. 

• Trafiksituationen kring skolor och förskolor, trafikkontroller samt moped och EPA-
traktorkörning. Under sommarmånaderna tas även båtlivet upp. 

• En meningsfull fritid. Ungdomssamlingar på kvällstid och under helger. Det förekommer både 
narkotikaförsäljning och alkohollangning i Vaxholm, nya trender i narkotikabruk och droger, 
”tik-tok” utmaningar och spontanmatcher på fotbollsplan har tagits upp. 

• Förebyggande områden för barn och unga samt föräldrastöd.  

• Näringslivet har rapporterat om trygghetsproblematik såsom önskemål om fysiska åtgärder i 
miljön eller stöd från polis. Åtgärder planeras vid stora evenemang och högtider. Under året 
har mycket fokus legat på anpassning av verksamheter relaterat till pandemin. 
 

  

Ungdomsfokus  
Ungdomsstödet och ungdomssamordnarna är en del av enheten Samverkan och stöd i Vaxholm som 
arbetar för att kommunens ungdomar ska vara trygga, ha god hälsa, och en meningsfull fritid. 
Samverkan sker bland annat med socialtjänst, polis samt skol- och familjestöd. En viktig del i arbetet 
är att få ungdomar delaktiga, känna till hur de upplever sin vardag och att arbeta drogförebyggande. 
Vårdnadshavare är också en viktig målgrupp i arbetet med unga.  

Kommunens fritidsgårdsverksamhet har öppet tre gånger i veckan. Det är en viktig arena och en 
trygg plats att umgås på. Här ges ungdomarna möjlighet att bygga relationer. Närvarande vuxna 
stöttar och fångar upp problem eller osäkerhet. Vid samtliga lov och vid större evenemang som 
skolavslutningar och Valborg erbjuds kostnads- och drogfria lovaktiviteter i samverkan med det 
lokala förenings- och näringslivet. 

Ungdomsstödet arbetar främjande, förebyggande och uppsökande bland annat med fältverksamhet. 
Universella insatser görs i form av temalektioner, ofta i samverkan med Polisen, och 
föräldrastödsutbildningar. Riktade gruppinsatser görs vid behov. Individinriktade insatser såsom 
samtalsstöd och kontaktpersoner erbjuds ungdomar vid behov. Vid missbruk erbjuds 
behandlingsprogram. Ungdomsstödet arbetar även med problematisk skolfrånvaro. 
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Nattvandring  
I samverkan med stiftelsen Nattvandring.nu arbetar kommunen för att få fler vuxna att vistas bland 
ungdomarna på kvällstid. Huvudsyftet är att skapa trygghet genom att synas och finnas till hands i 
miljöer där ungdomar rör sig. En ökad närvaro av vuxna minskar risken för skadegörelse, missbruk 
och våld i ungas närmiljö. Genom att nattvandra lär vuxna också känna ungdomarna. Ungdomsstödet 
samordnar nattvandring och kommunen betalar ut bidrag till vandrande gruppers klasskassa och 
föreningar. 

Grann- och båtsamverkan  
Grann- och båtsamverkan går ut på att boende i ett område, eller medlemmar i en båtklubb, håller 
extra uppsikt över sina grannars bostäder och båtar och är uppmärksamma på vilka som rör sig i 
området. Forskning visar att grann- och båtsamverkan ger goda resultat. Vaxholms stad har många 
deltagare i grann- och båtsamverkan. Samverkansgrupperna möts i ett större närverk som 
administreras och uppmuntras av Polisen. Kommunen betalar medlemskap i stöldskyddsföreningen, 
SSF, för att möjliggöra inköp av material och information till områdesgrupperna. 

Trafikmiljö  
En arbetsgrupp inom Vaxholms stad arbetar för att trafikmiljön i skolornas närhet ska förbättras, att 
barnens skolvägar ska vara säkra och trygga samt att resor till och från skolan i högre grad ska ske 
utan bil. Arbetet innefattar såväl beteendepåverkande som fysiska åtgärder, såsom att anlägga gång- 
och cykelbanor, införa hastighetsbegränsningar på vägar samt inrätta övergångar, avlämningsplatser 
och cykelparkeringar. 

Skolpoliserna består av frivilliga eldsjälar som hjälper barnen över gatan vid skolor. Verksamheten är 
helt ideell och drivs av engagerade medborgare och som har ett gott samarbete med polisen.  

 

Kommunikation och information 
I arbetet med samverkansöverenskommelser och medborgarlöften är den interna och externa 
kommunikationen viktig. Kommunen och polisen i samverkan använder både informativa och 
kommunikativa insatser. Information sprids via lokalmedia, webbsidor och social media och hämtas 
in via olika medborgarundersökningar. Exempel på kommunikativa insatser är medborgarmöten och 
-dialoger. Enligt polisens senaste trygghetsmätning svarade 48% respektive 43% av medborgare att 
de inte vet om Polisen respektive kommunen bryr sig om de problem som finns där de bor. Här 
behöver kommunikationen bli bättre. 
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Medborgarlöften och medborgarmöten  
Vaxholm stad och Polisen södra Roslagen uppdaterar regelbundet kommunens medborgarlöften. 
Dessa baseras på medborgarnas behov och önskemål om vad Polis och kommun skall fokusera på 
inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. De utgår bland annat från genomförda 
medborgar-, medarbetar- och samverkansdialoger samt lokal brotts- och trygghetsstatistik. 

För att öka närheten till medborgarna och arbeta i linje med kommunens medborgarlöfte – ökad 
synlighet och närvaro – har Polisen i samverkan med kommunen infört två brottsförebyggande 
forum; 

- Medborgarmöten: Polisen annonserar ett möte med medborgarna på en otrygg plats i 
kommunen eller en central punkt där många rör sig. Syftet är att medborgare ska ha möjlighet 
att fånga upp polisen för att lämna tips och synpunkter, men även för att det ska finnas en 
synlig polis i lokalsamhället. Dessa möten genomförs regelbundet, tid och plats annonseras via 
sociala medier.  

 
- Medborgardialog: Kommunpolisen tillsammans med tjänstepersoner från kommunen möter 

medborgarna på platser med problem. Detta ger polis och kommun möjlighet att föra en 
dialog om hur medborgarna upplever området samt om problem, otrygghet och brottslighet 
som förekommer. Utifrån detta kan sedan polis och kommun tillsammans ta fram åtgärder.  

 
En medborgardialog hölls hösten 2021 baserat på signaler om ökad oro vid ungdomssamlingar vid 
Kronängsskolan, framför allt under helgkvällar. Skadegörelse utomhus, olovlig körning, oro för droger 
och hög musik är några av de problem som rapporterats. Samlingar, snatteri och skadegörelse hade 
vidare uppmärksammats vid bensinmacken och livsmedelsbutiken. 

Syftet med mötet var att få en tydlig bild av situationen, skapa dialog kring vad kommunen och 
medborgarna kan göra tillsammans och hur tryggheten kan öka. Olika förslag diskuterades såsom att; 
fritidsgården ska hålla öppet längre på helgkvällar, hålla Campus öppet under helgkvällar för att 
uppmuntra till spontanidrott samt att få fler föräldrar att nattvandra för att bidra till ökad trygghet 
och till att de får se problemen på nära håll. Detta är ett exempel på hur kommun och Polis 
samarbetar genom dialoger med medborgarna. 

 

8. Prioriterade områden för ökad säkerhet och trygghet 

Vaxholms stad arbetar med en rad brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder för att öka 
säkerheten och tryggheten i kommunen (se kapitel 6). Planeringen inför kommande 4-årsperiod 
handlar till stor del om att utveckla och fortsätta jobba inom följande områden; 

34



 

27 

 

Förebygga tillgreppsbrott – i offentliga lokaler, bostäder och fordons- och båtrelaterade brott. Polis 
och kommun samverkar med skola och kommunanställda för att fånga upp trender och diskutera 
bäst lämpade brottsförebyggande åtgärder. 
Fortsatt arbete med att utveckla grannsamverkan med villaägareföreningen och 
bostadsrättsföreningar, samt utveckla båtsamverkan för att nå ut till fler båtägare med information 
om hur de kan skydda sig mot stölder och vad de ska göra när de blivit drabbade. 
Antalet bedrägeribrott via telefon och på nätet ökar särskilt riktat mot äldre och funktionshindrade. 
Riktade insatser görs för att nå dessa per brev, via tidningar och sociala medier samt vid 
medborgarmöten i kommunen. 
 
Fortsatt fokus på trygga platser såsom trygghet vid skolor, trygg trafiksituation och platser där 
ungdomar ofta samlas är prioriterat. Samarbetet med medborgarna för säkra skolvägar samt trygga 
platser på kvällar och nätter fortgår. Kommunens och Polisens samverkan med medborgare, 
näringsliv och personal verksamma under kvällstid behöver stärkas.  
 
Arbete med ungdomars hälsa och livsstil är prioriterat, såsom insatser för att främja en trygg 
skolgång och en meningsfull fritid. Fritidsgården är en viktig samlingspunkt och majoriteten av 
ungdomarna är engagerade i kultur- och idrottsverksamhet. Genom förebyggande arbete med 
otrygghet, alkohol- och drogvanor, ohälsa och kriminalitet i unga år kan en mindre insats förebygga 
problem som riskerar att förvärras med tiden. Skolföreläsningar, träffar på ungdomsgården, 
föräldrautbildningar och riktade insatser vid tillfällen då många ungdomar är ute är exempel på 
aktiviteter för att nå ungdomar och föräldrar. Arbetet på lokal nivå med narkotika och alkohol 
handlar dels om att öka medvetenheten om riskerna, dels om att identifiera och gripa kriminella 
aktörer som säljer droger. 
 
Våldsprevention är prioriterat på grund av att konsekvenserna av våld är allvarliga och många gånger 
drabbar fler än offret. Det är också ett jämställdhetsproblem där andelen gärningspersoner till stor 
del utgörs av män. Vad gäller våld i nära relationer är mörkertalet stort och arbeta för upptäckt och 
för att öka anmälningsbenägenheten är i sig är ett viktigt arbete. Fortsatta kampanjer är planerade av 
polis och kommun i samverkan.  
 

Framtida fokusområden 
Vaxholms stad står inför flera utmaningar inom det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande 
arbetet åren 2022 till 2026. Följande områden är prioriterade baserat på den lokala lägesbilden: 

• Polisiär närvaro och en synlig polis i samverkan med kommunen genom dialog och möten. 
• Trygghet och säkerhet för ungdomar. 
• Våldsprevention och våld i parrelationer. 
• Förebygga tillgreppsbrott.  
• Trygga platser.  
• Kommunikation och information.  
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§ 16 Årsrapport stimulansmedel psykisk hälsa 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR). Överenskommelsen resulterar i tillgängliga stimulansmedel för landets kommuner 
att tillgå för lokala satsningar inom området psykisk hälsa. 

Stimulansmedlen syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa 
med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Staden prioriterade under 2021 insatser som 
skulle ge effekt och innebar ett mervärde utöver pågående kärnverksamhet. Insatserna planerades i 
samverkan mellan kommunens olika verksamheter. Insatser 2021: 

 Insats Planerade 2021 Utfall 2021 
1 Kronängsskolan arbetar med psykisk hälsa 300 000 300 000 
2 Projektanställning med fokus på förebyggande och 

åtgärdande insatser i samverkan  

775 000 680 000 

3 Kommunikationsmaterial – FILMER 
- Vad gör Socialförvaltningen 
- För dig som är ung 
- För dig som är förälder 

30 000 50 000 

4 Resurshund för elever med problematisk skolfrånvaro - 90 000 
5 Fördjupningsstudie kring ungas psykiska hälsa – Varför 

mår unga som de gör? 
50 000 50 000 

6 Dansa utan krav metoden, kulturskolan 180 000 90 000 
7 Föräldrastödsarbete 

- Föreläsningsserie föräldraskap 
- Inspelning av föreläsning med Maria Dufva 
- Inköp boken Värsta bästa svårsnacket alla 

högstadieelever i Vaxholm. 

30 000 55 000 
80 000 

 Totalt 1390 000 1 400 000 
 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande Årsrapport stimulansmedel psykisk hälsa 2021, 2022-02-24 
Årsrapport stimulansmedel psykisk hälsa 2021, 2022-02-24 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Madeleine Larsson, hållbarhetschef 
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Årsrapport stimulansmedel psykisk hälsa 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR). Överenskommelsen resulterar i tillgängliga stimulansmedel för landets kommuner 
att tillgå för lokala satsningar inom området psykisk hälsa. 

Stimulansmedlen syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa 
med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Staden prioriterade under 2021 insatser som 
skulle ge effekt och innebar ett mervärde utöver pågående kärnverksamhet. Insatserna planerades i 
samverkan mellan kommunens olika verksamheter. Insatser 2021: 

 Insats Planerade 2021 Utfall 2021 
1 Kronängsskolan arbetar med psykisk hälsa 300 000 300 000 
2 Projektanställning med fokus på förebyggande och 

åtgärdande insatser i samverkan  

775 000 680 000 

3 Kommunikationsmaterial – FILMER 
- Vad gör Socialförvaltningen 
- För dig som är ung 
- För dig som är förälder 

30 000 50 000 

4 Resurshund för elever med problematisk skolfrånvaro - 90 000 
5 Fördjupningsstudie kring ungas psykiska hälsa – Varför 

mår unga som de gör? 
50 000 50 000 

6 Dansa utan krav metoden, kulturskolan 180 000 90 000 
7 Föräldrastödsarbete 

- Föreläsningsserie föräldraskap 
- Inspelning av föreläsning med Maria Dufva 
- Inköp boken Värsta bästa svårsnacket alla 

högstadieelever i Vaxholm. 

30 000 55 000 
80 000 

 Totalt 1390 000 1 400 000 
 

Kommunledningskontoret 
Madeleine Larsson 
Hållbarhetschef 
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Bedömning 
Den största utmaningen med erhållna stimulansmedel är tidsfristen på ett år. Svårigheten blir att hitta 
effektiva insatser som ger mervärde under ett år utan att garantera fortsatt finansiering. Bedömer att 
årets insatser gett god effekt och gjort skillnad för medborgaren även om effekterna är svåra att mäta. 

Måluppfyllelse 
Arbetet med att förbättra den psykiska hälsan i befolkningen sker inom ramen för stadens målområden 
och bidrar måluppfyllelse genom: 

Kvalitet – förbättrad samverkan och gemensam struktur 
Livsmiljö – ökad hälsa och välbefinnande  
Ekonomi – effektivare arbete och samhällsekonomiska vinster 

Finansiering 
Stimulansmedlen fördelas enligt en fördelningsnyckel till Sveriges kommuner och regioner och 
faktureras SKR eller StorSthlm beroende på fokusområde. 

Årets stimulansmedel på bestod av: utvecklingsinsatser och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård, stärkt 
brukarmedverkan, stärkt samverkan för personer med samsjuklighet och för suicidprevention. 
 

Förslagets konsekvenser 
Arbetet är i linje med det globala hållbarhetsmålet 3. God hälsa och välbefinnande. Insatser och 
aktiviteter genomsyras med ett jämställdhetsperspektiv och data redovisas könsuppdelat enligt 
hållbarhetsmål 5.Jämställdhet. Att arbeta med psykisk ohälsa bidrar till ökad jämlikhet enligt mål 
10.Minskad ojämlikhet. 
 
I Vaxholm uppskattar fler män än kvinnor (82% mot 73%) att de har ett bra hälsotillstånd, fler kvinnor är 
långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar (57,5% mot 45,9%) och en högre andel flickor anger en 
högre grad av psykisk ohälsa än pojkar på högstadiet och gymnasiet (index 50 mot 66). Oklart om det 
kan ligga attityder och normer bakom facto att män/pojkar inte uppger psykisk ohälsa i samma 
utsträckning som kvinnor/flickor. Det är fler män än kvinnor som varje år tar sitt liv och en tendens av 
ökning sker i den lägre åldersgruppen. 
 

Uppföljning och utvärdering 
Stimulansmedlen redovisas årligen till SKL, till styrgruppen samt till Kommunstyrelsen, Barn- och 
utbildningsnämnden och Socialnämnden i Vaxholms stad. Via kontinuerliga brukar- och 
medborgarundersökningar följer vi barn och ungas hälsa och levnadsvillkor i staden.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande Årsrapport stimulansmedel psykisk hälsa 2021, 2022-02-24 
Årsrapport stimulansmedel psykisk hälsa 2021, 2022-02-24 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Madeleine Larsson, hållbarhetschef 
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Årsrapport stimulansmedel psykisk hälsa 2021 

Bakgrund 
Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR). Syftet med överenskommelsen om psykisk hälsa är att stimulera en förbättring och förstärkning i 

verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Genom överenskommelser ska insatser ske 

samordnat på nationell, regional och lokal nivå.  

I Vaxholms stad är det sedan år 2018 Hållbarhetschefen som är samordnare med utgångspunkt att tilldelade 

stimulansmedel skall fördelas utifrån ett övergripande perspektiv utefter behov. 

Syfte och mål  
Stimulansmedlen syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett 

gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. 

Det långsiktiga målet med den breda satsningen är att det finns en struktur för att bedriva effektivt 

länsgemensamt utvecklingsarbete kring förbättrad psykisk hälsa i befolkningen 

Organisation Vaxholm 
I projektgruppen för stimulansmedlen för psykisk hälsa bestod 2021 av hållbarhetschef, enhetschef för samverkan 

och stöd på barn och utbildningsförvaltningen samt enhetschef barn och familj på socialförvaltningen. Ansvarig 

samordnare var Hållbarhetschef. Projektgruppen rapporterar till styrgruppen beståendes av projektgrupp 

tillsammans med utbildningschef och socialchef. 

Budget 
År 2021 har stadens tilldelats: 

340 000 kronor för utvecklingsinsatser och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård  

5 000 kronor för stärkt brukarmedverkan  

50 0000 kronor för stärkt samverkan för personer med samsjuklighet  

105 000 kronor för suicidprevention 

500 000 kronor 

 

Staden prioriterade insatser som ger effekt och innebär ett mervärde utöver pågående kärnverksamhet. Insatserna 

ska planeras och i vissa fall genomföras i samverkan mellan kommunens olika verksamheter. Ytterligare 900 000 

kronor i stimulansmedel psykisk ohälsa från tidigare år lades in i budget för 2021 vilket innebar totalt 1 400 000 

kronor att fördela under året.  
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Planerade insatser och utfall insatser 2021  

 Insats Planerade 2021 Utfall 2021 

1 Kronängsskolan arbetar med psykisk hälsa 300 000 300 000 

2 Projektanställning med fokus på förebyggande och 

åtgärdande insatser i samverkan  

775 000 680 000 

3 Kommunikationsmaterial – FILMER 
- Vad gör Socialförvaltningen 
- För dig som är ung 
- För dig som är förälder 

30 000 50 000 

4 Resurshund för elever med problematisk 
skolfrånvaro 

- 90 000 

5 Fördjupningsstudie Fyrklövern – kring ungas 
psykiska hälsa 

50 000 50 000 

6 Dansa utan krav metoden, kulturskolan 180 000 90 000 

7 Föräldrastödsarbete 
- Föreläsningsserie föräldraskap 
- Inspelning av föreläsning med Maria Dufva 
- Inköp boken Värsta bästa svårsnacket alla 

högstadieelever i Vaxholm. 

30 000 55 000 
80 000 

 Totalt 1390 000 1 400 000 

 

Verksamhetsberättelse - genomförda insatser år 2021 
I och med att projektanställning upphörde tidigare på grund av uppsägning och metoden Dans för hälsa inte 

behövde samtliga medel innebar det några extra insatser som inte var planerade för vid årets början. 

1. Kronängsskolan arbetar med extra resurs för psykisk hälsa 
Bakgrund 

Under de senaste åren har Kronängsskolan fokuserat på att förbättra skolans arbete kopplad till elevernas 
frånvaro. På Kronängsskolan organiseras arbetet för att skapa tillgänglighet för alla elever. Det innebär att det sker 
kontinuerligt arbete för att få en gynnsam lärmiljö såväl socialt, fysiskt och pedagogiskt. Skolan har möjligheter att 
ge extra stöd. Det kan till exempel innebära resursstöd, stöd av ungdomspedagog och omfattande 
specialpedagogiskt stöd. Skolans insatser är ofta omfattande. Många av eleverna som har problematisk frånvaro 
behöver stöd för sitt psykiska välmående. Ungdomspedagogens arbete är kopplad till psykisk ohälsa, trygghet och 
frånvaro. Ungdomspedagogerna ingår i skolans elevhälsoteam och i trygghetsteamet. 
 
 Ungdomspedagogernas uppdrag:  

- Upptäcka tidiga tecken på otrygghet, frånvaro och ohälsa.  
- Arbeta med insatser enligt skolans trygghetsplan och plan för att öka elevernas närvaro.  
- Vara en viktig länk till vårdnadshavare, elever, pedagoger, mentorer, övrig skolpersonal och 

elevhälsoteamet.  
- Gör kartläggningar och utvärdera insatserna.  
- Finnas tillgänglig för eleverna när de har raster.  
- Ge eleverna stöd och verka uppsökande.  
- Arbeta med insatser som dokumenteras i åtgärdsprogram.  
- Samarbeta med externa aktörer till exempel ungdomsstödjarna, BUP och socialtjänsten.  
- Arbetar med insatser på lovskolan.  
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De senaste åren har skolan sett ett ökat behov av särskilt stöd till elever med psykisk ohälsa kopplat till 
problematisk frånvaro. Därför avsågs inom ramen för projektet ”Psykisk hälsa” att anställa ytterligare en 
ungdomspedagog på heltid i augusti 2021.  
 
Ekonomi  
De 300 000 kronorna som vi mottagit för projektet har gått till kostnader för löner. Vi har nu två anställda 
ungdomspedagoger. Cirka 20% av de totala lönekostnaderna finansieras med projektpengarna.  
 
Effekter  
Vi har kunnat stötta fler elever med problematisk skolfrånvaro och psykisk ohälsa:  

- Ungdomspedagogerna har mött upp elever som har svårigheter att komma tillskolan. Det har skapat 
trygghet och möjligheter för eleverna att sakta ”slussas” tillbaka in i skolan.  

- Vi har nu större möjligheter att anpassar undervisningssituationen till elever som är kravkänsliga eller som 
av andra anledningar inte mår psykiskt bra.  

- Genom att anpassa skoldagarna och ge stöd i en särskild undervisningsgrupp ser vi att flera elever har fått 
högre närvaro och ökat lärande.  

- Genom särskild undervisning i hemmet har vi kunnat påbörja den mödosamma vägen tillbaka till skolan 
samtidigt som vi bygger relationer  

- Ungdomspedagogerna har ett nära samarbete med lärlagen, elevhälsoteamet samt med externa 
kontakter, det gäller främst med BUP och Vaxholm stads ungdomsstödjare.  

- Samverkan med föräldrarna har i många fall blivit bättre. Vårdnadshavarna uttrycker stort förtroende för 
ungdomsstödjarnas arbete och skolans insatser.  

 
Framåtblickar Förhoppningen är att Vaxholm stad ska ge skolan ytterligare medel för att kunna planera mer  
långsiktigt. Ett årligt tilläggsanslag skulle underlätta skolans planering av insatser och bemanning. På lång sikt är 
förhoppningen att ha en ungdomspedagog/lärlag det vill säga tre heltidsanställda ungdomspedagoger. 
  

2. Projektanställning med fokus på förebyggande och åtgärdande insatser i samverkan 
 

Effektmål 

Vaxholms Stad har en utvecklad samverkansstruktur med arbetsmodeller för tidiga insatser för barn och unga i 

Vaxholm 

Samverkansteamet arbetar med tidiga insatser till barn och unga som är i riskzonen för psykisk ohälsa. I teamet har 

projektansvarig på socialförvaltningen ingått samt olika funktioner inom samverkan och stöd på 

utbildningsförvaltningen. För gruppen yngre barn finns samverkansteam förskolan där projektledare varit med 

tillsammans med chefen för barn- och ungdomsenheten och representerat socialförvaltningen. Tillsammans med 

olika funktioner från utbildningsförvaltningen, BVC och förskolans rektorer. Till föräldragrupper för 

förstagångsföräldrar på BVC och till föräldrar på öppna förskolan har det spridits information där samverkan 

bestått i möten med tyngdpunkten att visa att socialtjänsten finns till för att ge stöd i föräldraskapet, vid 

våldsutsatthet samt i relationen med sin partner och sitt barn.  

BoU har en ökad operativ representation i de samverkansstrukturer som finns i Vaxholm för att samordna tidiga 

insatser för barn och unga 
Nära samverkan har skett med bl.a. socialsekreterare, skol- och familjestödet och ungdomsstödet i olika delar av 

uppdraget. En förbättrad samverkan med skolan har varit viktig, och där har skolkuratorerna en central roll. En 

samverkan finns med kulturskolan och dansgrupper för elever som på olika sätt lider av psykisk ohälsa, kallat 

”dansa för hälsa”. Dansen är en av insatserna som kan erbjudas till elever med långvarig skolfrånvaro. Ett 
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samarbete har under året funnits med ungdomsmottagningen i Mörby, som inlett ett arbete på Kronängsskolan 

där elever erbjuds stöd på plats i skolan.  

All personal i förskola och grundskola har kännedom om socialtjänstens uppdrag och ansvar i arbetet med barn och 

unga  

Tjänsten har informerat om socialtjänstens uppdrag, insatser samt processen kring orosanmälningar till 

grundskole- och förskolerektorer, elevhälsoteam, specialpedagoger, skolsköterskor samt skolkuratorer på 

Vaxholms kommunala skolor samt Montessori (bla genom en framtagen film). Informationen har getts till samtlig 

personal på Montessori våren 2021 och till samtlig personal på Kronängsskolan hösten 2021. Syftet med 

informationsspridningen har varit att förbättra samverkan mellan de båda förvaltningarna och tydliggöra hur 

socialtjänsten arbetar, samt hitta fungerande rutiner. En viktig del i detta är att skolans personal har fått ett 

ansikte på en representant från socialförvaltningen.  

Under projektets gång har synpunkter inkommit både från skolornas personal angående socialtjänstens rutiner, 

hantering av ärenden, återkoppling etc. Dessa synpunkter har diskuterats vid dessa tillfällen. Det har även funnits 

en pågående diskussion under hela projekttiden från socialtjänstens sida angående samarbetet med skolorna och 

deras rutiner kring bl.a. orosanmälan som i vissa fall kan brista t ex vad gäller kontaktuppgifter som saknas eller att 

fel dokument har använts i ProRenata. Men även rutinen att skolan ska informera vårdnadshavare om att en 

orosanmälan görs (om det inte rör våld där vårdnadshavaren misstänks utöva våldet), vilket är ett återkommande 

bekymmer och leder till en sämre allians.  

Socialtjänsten och utbildningsförvaltningen har i samverkan tagit fram behovsanpassade tidiga insatser 

I arbetet med barn och unga i riskzonen med fokus på långvarig skolfrånvaro arbete skett tillsammans med 

samverkansteamet på utbildningsförvaltningen. I processen för hantering av långvarig skolfrånvaro ansöker rektor 

på respektive skola i kommunen till samverkansteamet för stöd i hanteringen av ärenden. Samverkansteamet 

består av olika funktioner inom utbildningsförvaltningen, samt projektansvarig som representerar 

socialförvaltningen. Syftet är att skräddarsy insatser som anpassas efter varje enskilt ärende med det långsiktiga 

målet att eleven ska få en fungerande skolgång. Projektledarens roll har varit att hitta och anpassa insatser, både 

utifrån socialtjänstens funktion samt på annat sätt bidra med kunskap och möjligheter till samverkan.  

Under vårterminen 2021 arbetade teamet med sju ärenden, varav sex avslutades och en pågick i början av hösten 

2021. I sex av sju ärenden upplevde eleven en förbättrad psykisk hälsa efter insatser från teamet.  

 

Under höstterminen 2021 finns i skrivande stund sju pågående skolpliktsuppföljningar som samverkansteamet 

arbetar med. Fortsatt samverkan med socialförvaltningen är viktig då kunskap behövs om hur socialtjänsten 

arbetar för att på bästa sätt hjälpa eleverna. En av insatserna som planeras är en resurshund som kan vara ett stöd 

för elever med olika typer av problematik. Denna insats kommer att fördelas mellan några av grundskolorna som 

ett pilotprojekt under hösten 2021.  

 

Covid-19 

På grund av de tidigare rådande omständigheterna med covid-19 har delar av projektet utförts annorlunda än 

planerat. Denna situation har till viss del förändrat arbetets genomförande, och har tyvärr försvårat den delen som 

bestått i att mötas ute på olika platser i kommunen. Projektledaren lämnade sin anställning i november 2021. 

3. Kommunikationsinsatser genom film  
Under våren 2021 togs en film fram om socialtjänstens barn- och ungdomsenhet. Filmen informerar om var 

socialtjänsten finns, hur man kommer i kontakt och hur ett möte med en socialsekreterare går till.  Filmen riktar sig 

till barn och unga i första hand och publicerades på skolplattformen, samt på Vaxholms hemsida. Tanken med 

filmen var att barn och unga ska känna till varför socialtjänsten finns och hur de kan få stöd. 
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Ytterligare en film ”För dig som är ung i Vaxholm” togs fram i samverkan med ungdomsstödet, 

ungdomssamordnaren, Stödcentrum för unga brottsutsatta i Täby samt ungdomsmottagningen i Mörby. Syftet 

med denna film var att visa unga vad vi kan erbjuda, både vad gäller stöd men även vilka aktiviteter som finns, 

samt hur de kan komma i kontakt på olika sätt. Filmen har visats för samtliga elever och personal på 

Kronängsskolan och finns på skolplattformen, samt på Vaxholms hemsida. Filmen gjordes även i en kortversion till 

sociala medier och finns på Facebook-sidor och instagramkonton. 

En tredje film ”För dig som är förälder i Vaxholm” togs fram och lyfter vad det finns för olika typer av stöd och 

utbildningar till dig som är förälder i kommunen. Denna gjordes i samverkan med nätverket Familjecentrum och 

har ännu inte hunnit spridas.  

4. Resurshund för elever med problematisk skolfrånvaro 
Under slutet av året infördes ett pilotarbete med resurshund för att motverka problematisk skolfrånvaro på 
Söderfjärdsskolan. Insatsen kommer att pågå som pilot och även testas på annan skola under våren 2022.  
Syftet med arbetet är att ge elever med skolfrånvaro en trygg anknytning i skolans miljö. Kontakten med 
Resurshunden ska motivera, engagera, glädja samt stärka eleverna på deras individuella nivåer.  Elevernas 
välmående ska förbättras av kontakten med Resurshundsteamet. 
 

Målet är att eleverna ska vara mer i skolans miljö. Arbetet ska ske så att skolmiljön förknippas med något positivt. 
Allt sker individanpassat och i samråd med specialpedagog, lärare och kurator bland andra. Exempel på aktiviteter 
är: träning med hund, hundtricks, hundparkour, läsa med hund, lyssna på läsning med hund, öva kreativitet med 
hunden som fokus m.m. 

Rapport från Resurshundsteamet 
Tre elever har haft stor nytta av kontakten med Resurshundsteamet. De har knutit an till både mig och Juni på ett 
fint sätt samt har nu skolnärvaro. Jag upplever dem trygga och tillfreds med oss som team. Alla tre elevers 
vårdnadshavare påtalar varje vecka vikten av att ha oss i barnens skolvardag. En av föräldrarna har som rutin att 
höra av sig under helgen och även under jullovet för att försäkra sig om att vi kommer, för att kunna dämpa oron 
hos sitt barn och öka sannolikheten att  ska gå till skolan. Två av eleverna har dessutom haft lektioner 
tillsammans med oss vilket innebär att de fått utveckla interaktionen även med en klasskamrat. Något de båda har 
behov och glädje av. En av eleverna avbryter sina raster tidigare för att komma upp till oss inför sitt pass. Som hen 
uttrycker det är det “för jobbigt därute men lugnt och tryggt hos oss?” Den taktila kontakten med Juni är viktig. 
Alla elever kramar och klappar henne mycket och blir påtagligt lugna av det.  

 

5. Fördjupningsstudie psykisk ohälsa bland unga baserat på Stockholmsenkätens 
resultat och djupintervjuer 

De fyra kommunerna Täby, Vaxholm, Vallentuna och Danderyd ville få en ökad förståelse kring de oroande 

resultaten från den regelbundna enkätundersökningen Stockholmsenkäten som handlar om psykisk ohälsa. Även 

få en ökad förståelse kring eventuella skillnader mellan pojkar och flickor och vad den består i. 

 

Uppdraget syftade till att ge en sådan ökad förståelse och innefattade både en kartläggning med datainsamling, 

analyser av data, fokusgruppssamtal med unga i kommunerna, rapportering samt förslag på hur denna ökade 

förståelse ska kunna realiseras i termer av konkreta förebyggande och främjande verksamheter. 

Arbetet har löpt på enligt schema och resultaten redovisas och kommuniceras ut under våren 2022. 
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6. Dans för hälsa 
Dans för hälsa är en framforskad metod vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum som har visat sig 

framgångsrik för tjejer som upplever psykosomatiska besvär. Metoden går ut på kravlös dans utan krav på 

prestation. Dansen har genomförts under 2022 i samverkan mellan enheten för samverkan och stöd, elevhälsan 

och kulturskolan.  

 
Effektmål: 

- Antal deltagare 

Vårterminen deltog 3 deltagare och under höstterminen deltog 5 personer.  

 

- Upplevd hälsa hos deltagarna innan och efter genomförd metod 

Under både vår och höstterminen användes enkäter med frågor som eleverna fick svara på anonymt vid det första 

och sista danstillfället. På grund av anonymiteten och ett par avhopp var det svårt att göra en bedömning. Men det 

gick att utröna att svaren från den första enkäten var mer positiva än svaren från första. Det gick även att se att 

deras fysiska aktivitet har ökat utöver dansen mellan tillfällena.  

 

”jag känner mig nu normal och extremt bra och glad eftersom jag har nya vänner och jag har också lärt mig nya 

låter” 

” bästa är att man får träffa nya kompisar” 

 

Planen för 2022 är att fortsätta med befintlig grupp elever under vårterminen, just nu 3 st pga 2 avhopp, med 
möjlighet att ta in nya deltagare, för att sedan i slutet av vårterminen göra reklam för att starta upp en ny grupp till 
höstterminen. Bjuda in till prova-på tillfällen och synas via utskick och eventuellt i media. Samverkan med 
elevhälsan ska få tydligare rutiner och ett möte är inplanerat för detta. 

 

7. Föräldrastödsarbete 
Coronapandemin har inneburit att många föräldrar inte kunnat nätverka eller fysiskt delta på 

föräldrastödsutbildningar som kommunen vanligtvis erbjuder. Under våren erbjöds en kostnadsfri 

föreläsningsserie riktad till föräldrar. Serien innehöll tre träffar med teman; självkänsla, tonåring och syskonbråk. 

Det deltog mellan 15 och 30 föräldrar per tillfälle.  

  

I samverkan med Rädda barnen hölls en öppen och kostnadsfri föreläsning med Maria Dufva med temat ”Värsta 

bästa svårsnacket” om hur vuxna kan tala med sina ungdomar om sex, porr, samtycke och utsatthet på nätet. Cirka 

50 deltog live och 30 digitalt. Föreläsningen spelades in, har textats och skall spridas under 2022. Hennes bok 

köptes in och distribuerades till alla högstadieelever boendes i kommunen.  

 

Måluppfyllelse och Agenda 2030 
Stimulansmedlen redovisas årligen till SKL, till styrgruppen samt till Kommunstyrelsen, Barn- och 

utbildningsnämnden och Socialnämnden i Vaxholms stad. Via kontinuerliga brukar- och 

medborgarundersökningar följer vi barn och ungas hälsa och levnadsvillkor i staden.  

Arbetet med att förbättra den psykiska hälsan i befolkningen sker inom ramen för stadens målområden 

och bidrar måluppfyllelse genom: 
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Kvalitet – förbättrad samverkan och gemensam struktur 

Livsmiljö – ökad hälsa och välbefinnande  

Ekonomi – effektivare arbete och samhällsekonomiska vinster 

Arbetet är i linje med det globala hållbarhetsmålet 3. God hälsa och välbefinnande. Insatser och 

aktiviteter genomsyras med ett jämställdhetsperspektiv och data redovisas könsuppdelat enligt 

hållbarhetsmål 5.Jämställdhet. Att arbeta med psykisk ohälsa bidrar till ökad jämlikhet enligt mål 

10.Minskad ojämlikhet. 
 

I Vaxholm uppskattar fler män än kvinnor (82% mot 73%) att de har ett bra hälsotillstånd, fler kvinnor är 

långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar (57,5% mot 45,9%) och en högre andel flickor anger en högre grad av 

psykisk ohälsa än pojkar på högstadiet och gymnasiet (index 50 mot 66). Oklart om det kan ligga attityder och 

normer bakom facto att män/pojkar inte uppger psykisk ohälsa i samma utsträckning som kvinnor/flickor. Det är 

fler män än kvinnor som varje år tar sitt liv och en tendens av ökning sker i den lägre åldersgruppen. 

 

 

 

45



Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-03-16 

Änr KS 2022/42.109 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 18 Hållbarhetsredovisning 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Vaxholms hållbarhetsredovisning är en separat rapport som kompletterar årsbokslutet 2021. Den utgör 
ett led i ett systematiskt arbete med styrning mot ett attraktivt och hållbart Vaxholm. 
 
Avsikten med redovisningen är att flera ska kunna ta del av vad det hållbarhetsarbete som har 
genomförts i Vaxholms stad, kopplat till de globala målen och Agenda 2030. Redovisningen beskriver 
också en del av de utmaningar som kommunen står inför inom den närmaste framtiden. Redovisningen 
är en del av kommunens kvalitativa hållbarhetsarbete och ligger i linje med det politiska uppdraget att 
implementera Agenda 2030 i kommunens verksamhetsstyrning. Då hållbarhetsstrategin 2021–2030 
antogs i juni 2021 blir nu processen och arbetet med målen tydligare för alla verksamheter.  
 
Några ytterligare händelser under året: 
- Roslagsvatten och kommunen har tillsammans tagit fram en avfallsplan  
- En ny energiplan är antagen med mål och effektiv för förnybar energianvändning. 
- Avtal med Österåkers kommun om att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Margretelund. 
- Kommunens fiskfredningsområden har utökats till att även omfatta Tallaröfjärden. 
- Framnäsparken har byggts om för att gynna pollinerande insekter och för att förbättra stadsmiljön.   
- Inom projektet modellkommuner har arbetet med att jämställdhetsintegrera våra verksamheter och 
att arbeta med ett jämställt bemötande fortsatt.  
 

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

Handlingar 
Hållbarhetsredovisning 2021, tjänsteutlåtande, 2022-03-02 
Hållbarhetsredovisning 2021, rapport, 2022-03-02 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Madeleine Larsson, hållbarhetschef    
 Kristina Eriksson, miljöstrateg    
 Emma Mattsson, vatten- och ekologistrateg 

För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef 
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Hållbarhetsredovisning 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta: 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Vaxholms hållbarhetsredovisning är en separat rapport som kompletterar årsbokslutet 2021. Den utgör 
ett led i ett systematiskt arbete med styrning mot ett attraktivt och hållbart Vaxholm. 
 
Avsikten med redovisningen är att flera ska kunna ta del av vad det hållbarhetsarbete som har 
genomförts i Vaxholms stad, kopplat till de globala målen och Agenda 2030. Redovisningen beskriver 
också en del av de utmaningar som kommunen står inför inom den närmaste framtiden. Redovisningen 
är en del av kommunens kvalitativa hållbarhetsarbete och ligger i linje med det politiska uppdraget att 
implementera Agenda 2030 i kommunens verksamhetsstyrning. Då hållbarhetsstrategin 2021–2030 
antogs i juni 2021 blir nu processen och arbetet med målen tydligare för alla verksamheter.  
 
Några ytterligare händelser under året: 
- Roslagsvatten och kommunen har tillsammans tagit fram en avfallsplan  
- En ny energiplan är antagen med mål och effektiv för förnybar energianvändning. 
- Avtal med Österåkers kommun om att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Margretelund. 
- Kommunens fiskfredningsområden har utökats till att även omfatta Tallaröfjärden. 
- Framnäsparken har byggts om för att gynna pollinerande insekter och för att förbättra stadsmiljön.   
- Inom projektet modellkommuner har arbetet med att jämställdhetsintegrera våra verksamheter och 
att arbeta med ett jämställt bemötande fortsatt.  
 

Bedömning 
Hållbarhetsarbetet drivs i linje med aktuella styrdokument och har under året lett till många viktiga 
insatser, aktiviteter och resultat inom hållbarhetsområdet. I årets redovisning har en sammanfattande 
bedömning av året lagts till under respektive globalt mål. Syftet är att tydliggöra vilka mål som behöver 
prioriteras i det fortsatta arbetet.  

Kommunledningskontoret 
Madeleine Larsson 
Hållbarhetschef 
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Tjänsteutlåtande 
2022-03-02 

Änr KS 2022/42.109 
2 av 2 

 
 
 

Måluppfyllelse 
Hållbarhetsredovisningen 2021 ger en bild av vilket arbete som genomförts under respektive globalt mål 
samt vilka utmaningar kommunen står inför inom respektive område framåt. Hållbarhetsarbetet bidrar 
till måluppfyllelse inom samtliga kommungemensamma målområden. 

Förslagets konsekvenser 
Genom att årligen redovisa kommunens hållbarhetsarbete blir det lokala arbetet med Agenda 2030 
mera synligt och kan på så sätt bli en utgångspunkt för prioriteringar och styrning även mot de 
kommunövergripande målen.  

Handlingar i ärendet 
Hållbarhetsredovisning 2021, tjänsteutlåtande, 2022-03-02 

Hållbarhetsredovisning 2021, rapport, 2022-03-02 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Madeleine Larsson, hållbarhetschef    
  Kristina Eriksson, miljöstrateg   
  Emma Mattsson, vatten- och ekologistrateg 

För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef 
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”Cherish the natural world, because you are a part of it and you depend on it”   

Sir David Attenborough  
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Nya kliv mot en hållbar framtid 

Du håller årets hållbarhetsredovisning i din hand och jag hoppas att den väcker nyfikenhet, stolthet 

och en vilja att vara med i utvecklingen framåt för ett hållbart Vaxholm. För att världen ska klara de 

globala hållbarhetsmålen så måste en stor del av arbetet ske lokalt. Allt börjar där vi står och mycket 

har skett under det senaste året.   

Några saker som jag särskilt vill lyfta fram; 

Vi har beslutat om att bygga ett nytt reningsverk tillsammans med Österåkers kommun där vi söker 

efter den senaste tekniken för bättre rening, färre transporter och mindre klimatpåverkan. Vi har 

antagit en ny energiplan med mål om ökad andel förnybart, effektiv energianvändning, minskad 

klimatpåverkan och trygg energiförsörjning. 

Vårt arbete för en jämställd stad har fördjupats. Vi har infört könsuppdelad statistik för att se 

skillnader och kunna göra något åt dem, kompetensutvecklat tjänstepersoner, genomfört workshops 

med politiker och förvaltningschefer, uppmärksammat mäns våld mot kvinnor i media och digitalt 

med tydliga kontaktuppgifter för den som blir utsatt och den som utsätter.  

Vi har utvecklat vårt samarbete med polisen för att fortsatt arbeta för ett tryggt Vaxholm för alla och 

vi har antagit en hållbarhetsstrategi som beskriver hur vi lokalt kan arbeta med tolv av de sjutton 

globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.  

Det här är några axplock från året som gått. Alla åtgärder och allt vårt arbete görs med en god 

ekonomi som grund, alltså det tredje benet för ett hållbart samhälle.  

 

Varsågod att läsa, inspireras och bidra till en fortsatt hållbar väg framåt för Vaxholm!  

 

 

Malin Forsbrand (c) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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1.    Inledning 

Detta är Vaxholms stads hållbarhetsredovisning. Vårt hållbarhetsarbete är under ständig 
utveckling och vi arbetar hela tiden med förbättringar som skall leda till att stärka människors 
möjlighet att göra mer hållbara val. För att nå målen krävs en omställning av staden, samtidigt 
som människors beteende behöver förändras. Vi har valt att göra redovisningen så enkel som 
möjligt för att våra medborgare och andra intressenter ska få en övergripande inblick i hur vi 
arbetar. 

1.1 Varför hållbarhetsredovisa? 
Vaxholms hållbarhetsredovisning kompletterar stadens årsbokslut, som en separat del. Vi har 
redovisat stadens hållbarhetsarbete sedan 2014. Redovisningen utgör ett led i ett systematiskt 
arbete med styrning mot ett attraktivt och hållbart Vaxholm. Avsikten med rapporten är att fler ska 
kunna ta del av vad som genomförts, vart vi står idag och vilka utmaningar vi står inför i arbetet med 
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För bolag av en viss storlek är det lagstiftat att en 
hållbarhetsredovisning ska göras, men för offentlig verksamhet är det frivilligt. Det finns därför ingen 
tydlig vägledning för hur kommunerna ska hållbarhetsrapportera.   

Vaxholms stad har en betydande roll i arbetet med att visa vägen mot hållbar utveckling lokalt. 
Genom våra demokratiska processer och uppdrag kan vi skapa engagemang, få genomslag och 
åstadkomma förändring i arbetet. Kommunen är en viktig part i genomförandet inom bland annat 
omsorg, skola och samhällsplanering. Vaxholms stad ska implementera målen och Agenda 2030 i alla 
stadens verksamheter enligt politiskt beslut KS 2017-10-26/§ 114 och en hållbarhetsstrategi har 
tagits fram under 2020/2021. Den anger riktningen och vilka strategiska åtgärder som ska prioriteras 
fram till 2030, baserat på agendans mål och delmål. 

2.    Hållbarhetsåret 2021 

2.1 Strategiskt övergripande hållbarhetsarbete 
Hållbarhetsenheten har under året fortsatt att utveckla strukturer och arbetssätt för att uppnå ett 
kvalitativt hållbarhetsarbete i hela organisationen. Enheten är en resurs och ett stöd i 
hållbarhetsarbetet och deltar i genomförandet av aktiviteter, kampanjer samt ansöker om bidrag för 
att göra utredningar och ta fram kunskapsunderlag. Enheten samordnar uppföljningen och ansvarar 
för hållbarhetsredovisningen.   

Inom hållbarhetsredovisningen används begreppet intressenter. För att kommunens verksamheter 
ska bedrivas hållbart, är engagerade och medvetna medarbetare en viktig förutsättning. Andra 
betydelsefulla intressenter är politiken, myndigheter, näringsliv och våra kommuninvånare.  

Antagen hållbarhetsstrategi 2021–2030 
Uppdraget att ta fram en hållbarhetsstrategi för åren 2021–2030 slutfördes och beslutades av 
kommunfullmäktige 2021-06-14 § 46. Strategin beskriver vilka av de globala målen och delmålen som 
är relevanta för Vaxholms stad samt prioriterade åtgärder för att bidra till målen.  
Hållbarhetsstrategin ska vara ett verktyg för att planera och prioritera arbetet med ekologisk, 
ekonomiskt och social hållbarhet i kommunens verksamheter och i hela kommunen.  
 
Projektet Glokala Sverige 
Vaxholm har, som en av 181 kommuner och regioner, deltagit i det nationella projektet Glokala 
Sverige även under 2021. Projektet drivs av FN-förbundet i samverkan med SKR med syfte att utbilda, 
engagera och ytterligare stärka upp arbetet för att uppnå de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.  
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Agenda 2030 i stadens mål och resultatstyrning 
Agenda 2030 är integrerat i stadens verksamhetsstyrning genom att länka nämndernas mål och 
indikatorer till de globala målen. Syftet är dels att följa upp och synliggöra stadens hållbarhetsarbete, 
ta fram relevanta nyckeltal att följa över tid samt möjliggöra en analys av hur arbetet ska prioriteras 
och vilka åtgärder som behöver vidtas för att vi ska närma oss målen. Det ska underlätta 
uppföljningen av Hållbarhetsstrategin 2021–2030 samt underliggande styrdokument såsom 
energiplan, avfallsplan och blåplan.  

2.2 Politiska prioriteringar 
Det politiska minoritetsstyret har tagit fram en vision och ett politiskt program som anger 
viljeriktning och prioriteringar för staden 2020–2022. Här lyfts några valda delar från programmet 
som visar på vad som prioriteras politiskt i den närmaste framtiden och med koppling till hållbarhet. 

• Här ska vi kunna leva och arbeta i trygghet, med god hälsa, service och inflytande. God ekonomi 

är centralt för ett hållbart Vaxholm. 

•  Jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv ska genomsyra all verksamhet, fler ska ha möjlighet 

att arbeta i Vaxholm och vi ska erbjuda god omsorg och stimulerande verksamheter. Staden blir 

bättre och demokratin stärks när fler är delaktiga. 

• Det ska vara enkelt att leva miljöriktigt och sunt och Vaxholm ska ligga i framkant i klimatarbetet 

och leva upp till den globala klimatöverenskommelsen, maximalt 1.5 grads temperaturökning. 

• Cykel- och promenadstaden Vaxholm ska utvecklas, fler gångfartsområden ska införas, bättre 

cykelstråk och fler cykelparkeringar med tak. 

• Stadens egna fastigheter ska försörjas av förnybar energi, att nyttja solenergi ska prövas. 

• Fordon i kommunens verksamheter ska vara miljöklassade. Vid nyanskaffning ska i första hand 

elfordon köpas in. 

• All mat som erbjuds i våra verksamheter ska tillagas lokalt och leva upp till krav på god miljö- och 

djuromsorg, vara klimatsmart och antibiotikafritt. Andelen matsvinn ska minska.  

• Samtliga skolverksamheter ska leva upp till Håll Sverige Rents program grön flagg. 

• Det ska vara nära och enkelt att återvinna. 
• Det ska vara lätt att pendla till och från sysselsättning och bostad inom kommunen och till och 

från Vaxholm. 

• Våra grönområden ska förädlas och bidra till biologisk mångfald. 

 

2.3 Var står vi idag? 

Aktuell hållbarhets kommunranking 
I 2021 års kommunrankning placerade sig Vaxholms stad på plats 91 jämfört med plats 120 året 
innan. Det är tidningen Aktuell Hållbarhet som årligen tar fram ett antal frågor och nyckeltal med 
syftet att jämföra kommunernas arbete inom miljö, klimat och hållbarhet. En del frågor återkommer 
under flera år, ett antal nya frågeställningar kommer till. Resultaten är därför inte direkt jämförbara 
mellan åren. Det är ändå ett sätt att visa bredden i kommunernas miljöarbete och vilka frågor som är 
aktuella.  

Några områden som kommunen behöver förbättra utifrån undersökningens frågor är till exempel ett 

tydligare arbete med återbruk, miljökrav i byggnation och samarbete med näringslivet. 
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Fig. 4 Aktuell Hållbarhets årliga ranking av kommunernas hållbarhetsarbete, Vaxholms resultat. Ju lägre siffra desto bättre 
placering. 

2.4 Beskrivning av arbetet kopplat till respektive globalt mål 
Här följer ett urval av resultat och åtgärder som har sorterats in under de globala mål som kommunen har 

valt att arbeta med. I årets hållbarhetsredovisning lyfter vi några plus och minus samt gör en bedömning av 

hur vi ligger till inom respektive mål. Det ska ses som en bedömning av årets arbete, en lokal uppföljning och 

en jämförelse över tid. Syftet är att peka på de mål som vi behöver prioritera i det fortsatta arbetet. 

Samtidigt är förändringarna inom vissa mål långsamma och kommunen har inte fullt ut rådighet över 

utvecklingen.  
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Hälsa och välbefinnande 
Hälsan påverkas av människors livsvillkor, levnadsvanor, de förhållanden som 

råder vid uppväxten samt de system som finns att tillgå vid ohälsa och 

sjukdom. Totalt sett mår många allt bättre, men ojämlikheten i hälsa består 

och har i vissa fall ökat mellan olika socioekonomiska grupper.

Bra upplevd hälsa 
Enligt undersökningen Hälsa på lika villkor 2021, skattar 82% av männen och 
  %  v  v                      ”   ”       ” y        ”    f      ”    
   ö                                   ?”. S                         
kvinnor är större i Vaxholm än i riket (75% vs 71%). 
 

Arbete med öka psykisk hälsa  
Under året har det skett satsningar för förbättrad psykisk hälsa. Några av 

insatserna som genomförts med framgång under året är; utökat stöd till 

Kronängsskolan för ungdomspedagog, förbättrad samverkan mellan 

förvaltningarna angående barn man oroar sig för, fördjupningsstudie bland 

unga i Vaxholm kring psykisk ohälsa, filmer till ungdomar och föräldrar om 

lokalt stöd, informationsfilm om socialförvaltningens arbete samt resurshund 

med fokus på elever med skolfrånvaro. Insatserna är finansierade med 

statsbidrag genom Uppdrag Psykisk Hälsa, en överenskommelse mellan 

regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  Staden prioriterade 

under 2021 insatser som skulle ge effekt och innebar ett mervärde utöver 

pågående kärnverksamhet.  

Meningsfull och aktiv fritid  
I kommunen finns goda förutsättningar för en aktiv fritid i våra natur- och 

rekreationsområden och genom vårt föreningsliv. Många unga deltar i 

ledarledda aktiviteter. Ungdomsgården hade under mars-december totalt 

909 besök. Från jan-mars var gården stängd eller hade restriktioner. Sedan 

ungdomsgården öppnade efter pandemin så har fredagarna varit väldigt 

populära vilket kan tolkas som att ungdomarna har saknat någonstans att 

vara på. Kostnadsfria aktiviteter erbjöds i samverkan med lokala föreningar 

och företag under samtliga skollov. Majoriteten av aktiviteterna var 

fullbokade och väldigt uppskattade av deltagarna.  

Studiero och struktur i klassrummet 

Vaxholms högstadieskola har utvecklat elevhälsoarbetet med nya sätt att  
stötta elever med behov av särskilt stöd. Prioriterat har varit strukturella  
områden som studiero eller strukturen i klassrummet med fokus på det 
förebyggande arbetet.  

Narkotika 
17% av pojkarna och 2% av flickorna angav 2021 att de någon gång har 

använt narkotika. Utvecklingen över tid har inte förändrats nämnvärt, 

snarare minskat. Samtidigt har en stor andel elever haft möjlighet att prova 

men avstått. Antalet narkotikabrott har ökat från 3 till 17 anmälda brott år 

2017 till 2021. Generellt för narkotikabrott gäller att endast ett litet antal 

anmälningar initieras av allmänheten och de anmälningar som görs snarare 

är ett mått på hur mycket resurser polisen lägger på att bekämpa denna typ 

av brottslighet än antalet begångna brott. Narkotika förekommer över hela 
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landet och i alla samhällsgrupper. Merparten av narkotikan har sitt ursprung i 

utlandet och en stor del av försäljningen sker via internet och sociala medier.  

Tillsyn och tobakslagstiftning 
Med anledning av den pågående pandemin har utbildning för krogpersonal 

och tillsynsbesöken av SRMH, (Södra Roslagens miljö- och 

hälsoskyddskontor) minskat. En krögarträff har erbjudits och var välbesökt. 

På 21 av 35 serveringsställen har tillsynsbesök genomförts. Kontroll av 

uppgifter hos Skatteverket och Polisen har genomförts av samtliga. Enligt den 

nya tobakslagen krävs tillstånd för att sälja tobak och de rökfria miljöerna i 

samhället har utökats. Ett tillsynsbesök av fem butiker har gjorts på objekt 

som säljer tobak, folköl eller receptfria läkemedel.  Inget kontrollköp har 

genomförts under året. Bedömningen är att de tillståndspliktiga 

verksamheterna sköter sig väl.   

Drogförebyggande arbete 
Arbetet sker i nära samverkan med ungdomsverksamheterna och Polisen. 

Insatser gentemot målgruppen föräldrar har skett genom information- och 

kommunikationsinsatser. Tobaksprevention har genomförts i årskurs 6, 

antilangning för unga vuxna och nattvandring pågått. På grund av pandemin 

har insatser som Kronobergs- och Linköpingsmodellen (vilka båda är 

uppsökande arbete gentemot unga) inte utförts. Polisen arbetar för att 

minska tillgången genom riktade insatser mot miljöer där narkotika 

förekommer. Tips under Valborg resulterade i upptäckt av en så kallad 

langningsbil och ett annat tips resulterade i ett stort tillslag av narkotika i en 

lägenhet i polisområdet.  

Antal nattvandringar under året var 13 tillfällen av 58 vuxna. Både föreningar 

och klasser. Det är en minskning från förra årets 21 tillfällen men en ökning 

från 2019 på 8 tillfällen. Ungdomsstödet har varit ute på kvällsfält vid 6 

tillfällen.   

 

 

Sammanfattande bedömning av året 

  

 
+ Samverkan är mycket god mellan verksamheter som arbetar hälsofrämjande och  
   förebyggande gentemot barn och unga 
-  Oroande siffror kring ungas psykiska hälsa och skillnaden är stor mellan pojkar    
   och flickor 

Generellt god självskattad hälsa hos vuxna men oroande siffror i de yngre 
åldersgrupperna. Kvinnor/flickor rapporterar en sämre självskattad hälsa än 
män/pojkar. Pandemins konsekvenser är ännu inte helt klarlagda. 

 
Andel åk 9 som svarar ”ganska ofta” eller 
”väldigt ofta” på frågan att man inget 
duger till.  
 
                         2008       2014      2020 
flickor               24%         33%       46% 
pojkar                 6%         11%       17% 
 

Små förändringar 

56



9 
  

75

80

85

90

95

2008 2016 2020 2021

Jag trivs mycket bra eller ganska bra i 
skolan 

flicka pojke

50

60

70

80

90

100

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel (%)

Vaxholm Sthlm län Riket

God utbildning för alla 
Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Utbildningssystemet 

behöver möta människors behov under hela livet – från förskola till högre 

utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande. 

Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör 

det möjligt att bidra till ett hållbart samhälle. 
 

Trivsel 
Av eleverna i årskurs 9 boendes i Vaxholm svarar 87% av flickorna och 91% av 

pojkarna att de trivs mycket bra eller ganska bra i sin skola. Det är en liten 

ökning sedan tidigare år och över länssnittet på 85% respektive 90%. 

Trygghet och delaktighet 
Under året har grundskolorna utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete med 

fokus på trygghet och delaktighet. Medarbetare i alla skolor har deltagit i en 

utbildning för att utveckla kunskaper kopplat till diskrimineringslagen genom 

djupare förståelse och praktisk tillämpning i normkritik. I grundskolans 

brukarundersökning uppgav 90,9% av eleverna i åk 5 (flickor 91% och pojkar 

94%) att de känner sig trygga i skolan. Låg- och mellanstadieskolorna har 

bland annat genomfört en satsning på att skapa trygga raster för alla elever 

att känna trygghet och stimuleras. Det har bland annat 

inneburit organiserade rastaktiviteter och observationer av hur barnen 

samspelar. Kronängsskolan har fortsatt att fokusera på trygghet och trivsel 

och har under hösten genomfört åtgärder inom flera områden. 

Betyg och meritvärde  
Betygsutfallen för årskurs 9 visar på fortsatt höga resultat. 91% av eleverna i 

årskurs 9 på Kronängsskolan har uppnått kunskapskraven (minst E) i alla 

ämnen. Det är en lägre andel än förra läsåret (95,1%) men betydligt högre än 

snittet i Stockholms län (81,0%) och riket (76,1%). Fler pojkar (93,8%) än 

flickor (87,8%) har uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Det är en avvikelse 

både från trenden i Vaxholm och från riket. Meritvärdet är 265,9 poäng vilket 

är minskning från förra årets resultat på 271,0. Skillnaden beror främst på att 

flickornas meritvärde är betydligt lägre än föregående läsår och pojkarnas 

meritvärde högre, vilket gör att Vaxholm avviker från trenden i riket och 

länet. I årskurs 9 var det ett antal flickor med problematisk skolfrånvaro och 

andra utmaningar vilket bland annat resulterade i att färre flickor uppnådde 

kunskapskraven i alla ämnen. Trots stödinsatser hade skolan svårigheter med 

att tillgängliggöra lärandet för alla flickor i årskurs 9. 

Gymnasieelever med examen 
Vaxholms stad har ingen egen gymnasieskola men mäter indikatorn 

Gymnasieelever med examen inom 3 år (andel %), folkbokförda i 

Vaxholm. Utfallet för 2021 är 85,9 % vilket är en ökning med 12,4 %. Utfallet 

är högst i Stockholms län och 3:e högst i landet. De höga utfallet visar att 

Vaxholms elever har en gedigen och bra utbildning med sig från såväl för- 

som grundskola. Eleverna har förutsättningar att göra bra val till 

gymnasieskolan och får god studie- och yrkesvägledning innan 

gymnasiestudierna. 
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Positiv utveckling 

 

Legitimerade pedagoger 
För att säkra en hållbar, trygg och kunskaps- och hälsofrämjande skola är 

behöriga pedagoger en framgångsfaktor. Andelen med lärarlegitimation och 

behörighet i minst ett ämne var 79,5% jämfört med länet på 71,2% och riket 

71,1%. Även inom förskolan har Vaxholms kommunala förskolor högre andel 

heltidstjänster med förskollärarlegitimation (34%) än länssnittet (29%), dock 

betydligt lägre än snittet i riket (41%). Det höga utfallet beror bland annat på 

ett aktivt arbete i alla verksamheter för att vara en attraktiv arbetsgivare.  

Välfungerande övergångar 
Ett arbete pågår för att säkerställa väl fungerande övergångar mellan 
förskola och förskoleklass och mellan årskurs 6 och 7, för både kommunala 
och fristående verksamheter. Syftet är att öka tryggheten hos eleverna samt 
skapa förutsättningar för ett kvalitativt lärande och ökad måluppfyllelse. 

Digitalisering 
Under läsåret har grundskolorna haft en gemensam satsning på digitalisering. 

Som en följd av pandemin har alla skolor arbetat intensivt med digitala 

verktyg och enheterna har utvecklat förmågor för att använda digitala 

verktyg på ett varierat sätt med inriktning på lärandet mer än själva 

verktyget. Möten har också hanterats digitalt till stor del. Ökat fokus har lagts 

på att använda Teams som arbetsyta för både personal och elever. 

 

 

Sammanfattande bedömning av året   

 
+ Hög kvalitet i skolor och förskolor, nöjda föräldrar och goda kunskapsresultat 
-  Utmaningen i att möta alla elevers individuella behov och upplevelsen av 
   inflytande och delaktighet 

Vaxholms stad har goda utbildningsresultat. Trots detta behöver verksamheterna 
möta ökande krav på att främja en tillgänglig och trygg lärmiljö för alla barn. 
Brist på behöriga pedagoger är en utmaning framåt.  

 
 

 
Andel åk 9 svarar "stämmer mycket bra" eller 
"stämmer bra" på om vuxna ingriper om någon 
blir trakasserad eller mobbad 

 
                       2008      2014      2020 
Flicka               65%        68%       65% 
Pojke               62%        67%       70% 
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Jämställdhet 
Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. 

Jämställdhet uppnås när alla har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att 

själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.  

Ojämn könsfördelning i kommunfullmäktige  
Ett av delmålen inom jämställdhet är en jämn fördelning av makt och inflytande.  

Under 2021 fanns 31 ledamöter i kommunfullmäktige, 13 kvinnor och 18 män. Det är  

en ökning av andelen kvinnor jämfört med förra mandatperioden.  
 

Övervägande kvinnor anställda i kommunen 
Könsfördelningen bland kommunens anställda är 76% kvinnor och 24% män.  

Fördelning har varit mer eller mindre konstant över tid och motsvarar  

könsfördelningen i Sveriges kommuner. Andelen kvinnliga chefer var 71% (2020). 

Jämställdhetsintegrering  
Sedan 2020 är kommunen med i SKR ledda projektet; Modellkommuner för 

jämställdhetsintegrering. Syftet är att integrera jämställdhet i styrning och ledning 

med målet är att Vaxholm ska erbjuda en jämställd offentlig service. Under året  

har en rad aktiviteter och insatser skett; statistik redovisas könsuppdelat, 

kompetensutveckling bland tjänstepersoner, workshop med politiker och 

förvaltningschefer, kommunikationsinsatser i lokalmedia. Utvecklingsområden  

inom respektive verksamhet har identifierats och arbete påbörjats. Jämställdhet är  

nu integrerat i vår ordinarie struktur för planering, genomförande och uppföljning. 

Under kommande år kommer fokus att ligga på analys vid omotiverade 

könsskillnader. 

Jämställt bemötande 
Under året har samtliga förvaltningar fått ta del av en inspirationsföreläsning  

med tillhörande workshop kring jämställt bemötande. 94% ansåg att jämställt 

bemötande var viktigt i sin verksamhet och angav som anledning att det handlar 

om att säkerställa likartade förutsättningar för alla människor. 84% ansåg att det var  

viktigt i sitt eget dagliga arbete, viktiga lärdomar var att reflektera kring normer och 

automatikbeteenden, uppmärksamma perspektivet i sin verksamhet och att 

jämställdhet handlar om fler valmöjligheter - för alla!  

Männen näst bäst på föräldradagar men näst sämst på VAB 
Andelen uttagna föräldradagar av män (33,5%) ligger stabilt högt i förhållande till  

länet (2a plats) medan läget är desto sämre när det kommer till andelen tillfälliga 

föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män (34,5%). Det är en bra bit under 

länssnittet 39,2% och rikets 39,7%.   

 

Sammanfattande bedömning av året 

+ Modellkommuner har lett till en mer jämställdhetsintegrerad kommun 
-  Vi har en bit kvar när det gäller analys, jämställda beslut och medvetenhet 
Sverige ligger i framkant i arbetet med jämställdhet men trots detta återstår omotiverade 
könsskillnader. Kommunen har gjort framsteg och arbetet ska fortgå genom att lyfta 
könssegregerad statistik, utmana föreställningar, fatta jämställda beslut och minimera våld. 
 

Är jämställt bemötande viktigt i din 
verksamhet (medarbetare)?  
                                                            
Ja               94%                      
Nej              3% 
Vet ej          3% 
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Hållbar energi för alla 
Energianvändningen påverkar utsläppen av växthusgaser, men har också 

annan miljöpåverkan. Andelen förnybar el och värme ökar, transportsektorn 

ställer om till eldrift och till förnybara bränslen. Tillgång på förnybar el och 

tillräcklig effekt i elnäten är en förutsättning för att lyckas i 

klimatomställningen. Energi är en resurs som ska användas till rätt saker och 

på ett effektivt sätt. Ökad småskalig lokal produktion från sol minskar vårt 

beroende av andra och bidrar till ett hållbart energisystem. 

Energiplanen 

Energiplan för 2021–2030 är antagen av kommunfullmäktige. Planen har mål 
för att öka andelen förnybar energi, en effektiv energianvändning, minskad 
klimatpåverkan från energisektorn samt en trygg energiförsörjning.  

Samverkan 
Samverkansmöten med EON genomförs regelbundet för att behandla 
strategiska energifrågor och framtida utveckling. Kommunen har genom 
Energikontoret i StorSthlm genomfört effektkartläggningar på 
Kronängsskolan och Söderfjärdsskolan. Metoden visar på möjligheter till 
besparing och hur effekttoppar kan undvikas.  

Energianvändningen i kommunens verksamheter 
För uppvärmning av kommunens lokaler och bostäder på Vaxön används 
fjärrvärme som till 100 % är fossilfri och produceras i värmeverket på Kullön. 
100 % förnybar och miljömärkt el köps in till kommunens verksamhet. På 
Ullbergska gården har fönster renoverats och försetts med treglas. Det ger en 
bättre inomhusmiljö och en beräknad årlig besparing på 10 500 kWh.  

Energi och klimatrådgivningen 
Från och med 2021 finns ett samarbetsavtal med kommunerna i nordost och 
där har två rådgivare kunnat anställas på heltid. Det har arrangerats sex olika 
evenemang och seminarier om energismart företagande, solenergi och 
laddplats för fordon. Rådgivningen riktas till företag, bostadsrättsföreningar 
samt enskilda fastighetsägare och finansieras av Energimyndigheten. 

 

 

Sammanfattande bedömning av året

 
+ Energianvändningen i kommunens verksamhetslokaler minskar något som en följd 
av effektiviseringsåtgärder 
-  Flera laddplatser på parkeringar för allmänheten och för anställda 

Effektiviseringen behöver fortsätta, energi är en resurs som också behövs i 
klimatomställningen.   

  

 
Energianvändningen i kommunens lokaler 
 
                                        2020                    2021 
kWh/kvm                      147                      146  
 
 

Små förändringar 
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Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
Alla människor ska ha ett arbete med anständiga arbetsvillkor. Det handlar 

också om att arbeta för en hållbar ekonomisk tillväxt. Att främja ekonomisk 

stabilitet och gott investeringsklimat, sysselsättning och anständiga 

arbetsvillkor är viktiga faktorer för hållbar utveckling.  

Kommunens ekonomi  
 Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha god ekonomisk 

hushållning vilket betyder att det ekonomiska resultatet ska vara positivt sett 

över en längre period. Kommunfullmäktige har beslutat om tre finansiella mål 

för att mäta god ekonomisk hushållning. För 2021 är de att resultatet i procent 

av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent, soliditeten för kommunen 

ska inte understiga 35 procent samt att resultatavvikelsen i procent av 

budgeten ska vara noll.  Alla tre målen uppnås under 2021. Resultatet i procent 

av skatteintäkterna är 20,1 procent, soliditeten är 50,4% och budgetavvikelsen 

positiv.  

Vaxholms näringsliv 
Resultatet i SCB:s medborgarundersökning inom Nöjd Kund-Index 

företagsklimat visar på fortsatt bra resultat (77) jämfört med tidigare år. Det är 

högt över målnivån på 73 samt i jämförelse med länet (75). Företagare får i 

undersökningen bedöma kommunens service inom: brandskydd, bygglov, 

markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt 

serveringstillstånd. År 2021 har på många sätt varit utmanande för Vaxholms 

näringsliv. Besöksnäringen har generellt drabbats hårt och det är framförallt de 

företag som arbetar mot konferenser och övernattande gäster som har haft 

det tufft. Vaxholms företag har dock klarat sig relativt bra genom pandemin. 

Workshop för stärkt samspel med näringslivet 

Stadsbyggnadsförvaltningen, delar av kommunledningskontoret samt Södra 

Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har i en workshop fördjupat sin 

kunskap om näringslivet med syfte att utveckla samspelet med det lokala 

näringslivet. Motsvarande workshop planeras att erbjudas ledamöter och 

ersättare i nämnderna under vintern 2022.  

Stöd till arbete och långtidsarbetslöshet  
Pandemin har gjort det svårare för kommunens jobbcoach att stödja 

målgruppen. Under året gick ytterligare 19 aktuella klienter på försörjningsstöd 

ut i självförsörjning.  Fem utav dessa var extratjänster för nyanlända inom 

offentlig sektor, 11 st. definieras som övrig anställningsform samt 3 st. gick till 

studier. Ytterligare 12 pågående extratjänster har förlängts under året med 

ytterligare 1 år och därmed förhindrat att de riskerat ånyo hamna på 

försörjningsstöd. Pandemin kan ha bidragit till den ökade trenden 

långtidsarbetslösa de senaste åren. Ingen signifikant skillnad mellan män och 

kvinnor i Vaxholm går att utröna.  

Ungdomar i sysselsättning 
För läsåret 2020/2021 hade Vaxholms stad 56 inrapporterade ungdomar till 

kommunens aktivitetsansvar. Verksamheten arbetar uppsökande och 

förebyggande för att minimera avhopp och för att få Vaxholms ungdomar i 

sysselsättning.   
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Av dessa 56 ungdomar deltog 49 ungdomar i minst en åtgärd och det är en 

andel på 87,5%. Motsvarande andel för Stockholms län ligger på 18,9% och för 

samtliga kommuner i Sverige är andelen 23,7%. De vanligaste åtgärderna som 

ungdomarna i Vaxholm deltar i är studie- och yrkesvägledning. Resultat från 

åtgärderna är exempelvis återupptagande av studier eller hjälp till annan 

myndighet för stöd i arbetssökandet.  

Värdegrund och ledarskap och medarbetarskap 
De gemensamma värdeorden samspel, engagemang och respekt har fungerat 

som en värdefull kompass under årets pandemi. I arbetet med ett hållbart 

arbetsliv har en medarbetaridé för tagits fram och lanserats under året samt 

utbildning i främjande/salutogent ledarskap har genomförts för stadens 

chefer. Utbildningen syftar till att ge ledarskapet en gemensam bild över 

värdestyrningens möjligheter och villkor samt fördjupa förståelsen för det 

främjande ledarskapet. Varje chef och ledare har också fått metoder och 

verktyg för ett främjande ledarskap i praktiken. 

Prestationsnivå och hållbart medarbetarengagemang 
I medarbetareundersökningen ingår SKR’s frågor som underlag för totalindex 
HME (hållbart medarbetarengagemang). Kommunens totalindex 2021 är 84, 
vilket kan jämföras med genomsnittligt resultat för alla kommuner på 79. Viss 
skillnad mellan män (87) och kvinnor (83). Även Vaxholms resultat för 
ledarindex är högt 2021 (85), i jämförelse med genomsnittet för alla 
kommuner (79). Undersökningen visar även att den totala upplevda 
prestationsnivån har, trots pandemin, ökat en aning (till 75,6 från 74,3).  

God tillgänglighet och digitaliserade tjänster 
Både det interna och det externa e-tjänsteutbudet har fortsatt utvecklats och 
utökats för att möta upp medborgarnas och medarbetarnas tillgänglighetskrav 
på digitala tjänster. Det interna e-tjänsteutbudet har utvecklats för att utöka 
tillgängligheten, effektivisera och säkerställa ärendehanteringen i kommunen. 
Trådlös kommunikationsutrustning har till viss del uppdaterats för att möta 
utökade krav från verksamheten. Arbetet med effektivisering och renodling av 
stadens interna trådlösa nätverk har setts över och internetkapaciteten har 
utökats i flera steg under året. Andel av befolkning (%) med tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit ökar stadigt från 75% år 2018 till 83% 2021.    
 

 

 

Sammanfattande bedömning av året 
 
+ Trots pandemi håller kommunen en god ekonomi och medarbetarna är  
   motiverade, engagerade och presterar på hög nivå.  
- Pandemin har försvårat arbetet med stöd till sysselsättning 

Arbetet med kommunens värdegrund och arbeta för en inkluderande och 
trygg arbetsmiljö för hållbara medarbetare har varit effektivt. Fortsatt fokus 
framåt på att utveckla arbetstillfällen för alla grupper i kommunen, även dem 
som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

 
Jag ser fram emot att gå till arbetet  
                                                               2021          
Stämmer mycket bra                        39,8%              
Stämmer ganska bra                         36,2%           
Stämmer varken bra eller dåligt     17,4% 
Stämmer ganska dåligt                        5,3%         
Stämmer mycket dåligt                       1,4% 

Positiv bedömning 
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Mottagande av nyanlända

Minskad ojämlikhet 
Målet om jämlikhet knyter an till merparten av övriga målområden. Även om 

Sverige kan ses ha en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom 

överlag, så har klyftorna mellan individer och grupper, baserat på bland annat 

kön, ålder, etnicitet och ekonomisk och social status, ökat. Ojämlikhet handlar 

också om skillnader i tillgång, förutsättningar, resurser och förmåga att bidra till 

och tillvarata potentiella möjligheter till utveckling.  

Tillit till andra 
Vaxholm har minst andel invånare i landet med avsaknad av tillit till andra. Det 

visar folkhälsomyndighetens nationella enkät Hälsa på lika villkor vilken mäter 

invånares (16–84 år) levnadsvanor och levnadsvillkor. Andelen invånare med 

avsaknad av tillit i Vaxholm var 16% jämfört med i 28% i riket och 22% i länet. 

Avsaknaden var högre hos män (20%) än hos kvinnor (12%).  

Nyanlända 
Mottagandet har varit litet på grund av covid-19 pandemin. Kommunen tog 

emot 26 personer. Fyra av dessa tillhörde årsantalet för år 2020 då de blev 

aviserade under 2020 men ankom i januari 2021. Två familjeåterföreningar 

skedde under 2021. För att hantera bostadsförsörjningen för målgruppen har en 

plan med perspektiv på 3 år tagits fram och för att möta behov av stöd i 

etablering på bostadsmarknaden har en flyktingsamordnare rekryterats. 

Flyktingsamordnaren kommer att arbeta med integration och bostadssökande. 

Tjänsten är en projektanställning som påbörjas i mars 2022. 

Nyansökningar ekonomiskt bistånd och ekonomisk standard 
En ökning av nyansökningar inom ekonomiskt bistånd har tillkommit på grund 

av pandemin. Antalet förväntas fortsätt öka något under 2022 med anledning av 

det försämrade konjunkturläget och ökad arbetslöshet som följd. Antalet 

ärenden har minskat eftersom flera sökande har gått ut i egen försörjning. 

Andelen personer med låg ekonomisk standard är i Vaxholm i förhållande till 

Sthlm:s län (11,7%) och riket (15,1) i stort. Dock är skillnaderna i Vaxholm mellan 

andelen inrikes- och utrikesfödda påtagliga. 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera  
Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20–64 år) 

samt nyanlända i åldern 18–19 år utan föräldrar i Sverige. Uppdraget omfattar 

aktiviteter under högst 24 månader där svenska för invandrare (SFI), 

samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar. 

Andelen män som lämnat etableringsuppdraget (status efter 90 dagar) var för 

Vaxholms stad år 2020 91% (riket 39%) medan andelen kvinnor 82% (riket 28%).  

Sammanfattande bedömning av året 

 
+ Hög tillit till andra, måluppfyllelse angående mottagande och möjlighet att leva 
det liv man vill 
- Ökat ojämlikhet efter pandemi med ökad ärendemängd ekonomiskt bistånd 
Kommunen är jämlik i förhållande till andra kommuner men även här ökar 
skillnaderna. Pandemin drabbade ojämlikt. Utbildning, sysselsättning, bostads- och 
samhällsplanering samt kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga för minskad ojämlikhet.  
 

 
Möjlighet att vara den man är och leva det 
liv man vill leva, andel (%)  

 
                                         2021                     
Kvinnor                           91,1%                      
Män                                 91,8%                        
Riket                                85,9% 

Små förändringar 
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Hållbara städer och samhällen 
Städer och samhällen ska vara inkluderande och säkra. Det ska finnas 
överkomliga bostäder och hållbara transportsystem. Värdefulla naturområden 
och kulturmiljöer ska skyddas. Samhället ska vara motståndskraftigt och kunna 
klara klimatförändringarna.  

Gång och cykel 
Den första etappen av gång och cykelväg på Rindö har blivit klar. Planering 
pågår för en gång- och cykelväg utmed Överbyvägen på Resarö samt fortsatt 
utbyggnad på Rindö. Antal meter cykelväg per invånare i Vaxholm är betydligt 
lägre än för riksgenomsnittet och svaren i medborgarundersökningen visar 
också på ett missnöje med utbudet av cykelvägar och bristande säkerhet.  

Ombyggnad av kajerna 
Kajerna i Vaxholm ska rustas upp, första spadtaget togs den 21 december och 
byggnationen beräknas vara klar 2026. Vaxholms stad har skrivit under ett 
stadsmiljöavtal som ger ett betydande bidrag till projektet från Trafikverket. I 
avtalet ingår att främja resande med kollektivtrafik och bättre möjligheter att ta 
sig fram med gång och cykel i staden. Kajen ska vara en väl fungerande 
bytespunkt för gående, cykel, buss och båt. Ett arbete som pågår är att planera 
för en fungerade buss- och båttrafiken samt parkering under ombyggnadstiden.   

Kollektivtrafiken 
Försöket med en pendelbåtlinje från Vaxholm till Strömkajen har fortsatt under 

året men med begränsat antal trafikanter på grund av pandemin. Alternativet 

att kunna resa till jobbet med båt upplevs som positivt och försöket pågår även 

under 2022. Arninge resecentrum står nu klart och ska vara en viktig bytespunkt 

för resande i nordöstra Stockholm med snabba och enkla byten mellan buss, 

tåg, cykel och bil. Samtidigt har kollektivtrafik-körfältet utmed E18, Arninge -

Stocksund färdigställts. 

Klimatanpassning 
Ökad kunskap om konsekvenserna av ett förändrat klimat samt beredskap för 

extrema väderhändelser nu och i framtiden minskar samhällets sårbarhet. 

Arbetet har påbörjats under året och fortsätter under 2022.    

Ny lekplats på Lägret 
Lekplatsen på Lägret har byggts om med miljövänliga material och säker 

lekutrustning. Den är utformad med hjälp av förslag från barn och vuxna.  

 

 

Sammanfattande bedömning av året 

 
+  Förbättrad kollektivtrafik med pendelbåt och anslutningar från Arninge 
-  Tillgängligheten minskar och trafiken i centrum ökar när byggande av 

infrastruktur och bostäder har påbörjats. 
Svaren i SCB medborgarundersökning visar att 99 % anser att närheten till naturen 
och parker är en viktig del av boendemiljön. 62 % är nöjda med utbudet av gång- 
och cykelvägar samtidigt som 95 % tycker att det är lätt att transportera sig med bil.  
 
 

 
Möjlighet att använda kollektivtrafiken 
för resor, andel nöjda 
                                    2019                 2020 
                                       38 %              42 % 

Små förändringar 

64



17 
  

Hållbar konsumtion och produktion 
Produktion och konsumtion av varor medför en miljöpåverkan och 
förbrukning av naturresurser. När varor återanvänds, lagas eller lånas 
ut får de en längre livslängd och miljöbelastningen från vår 
konsumtion minskar. Återvinning av material sparar resurser, ger 
energi och näring. Minskad användning av engångsplast minskar 
både klimatpåverkan och avfallsmängderna.  
 

Avfall och återvinning 
En ny avfallsplan och avfallsföreskrifter tagits fram av Roslagsvatten i 

samarbete med kommunen. Dessa beskriver hur avfallsverksamheten 

ska se ut fram till 2030, med mål och åtgärder för att minska 

avfallsmängderna och öka återvinningen.  

Avfallsmängderna har ökat med ca 6 % per hushåll jämfört med 2020, 

men utsorteringen av matavfall har också ökat med ca 10 %. Orsaken 

kan vara att vi har vistats mera hemma och att även fritidshusen har 

använts mera under pandemin. På Tynningö har 

matavfallsinsamlingen startats upp, så nu kan 72 % av hushållen i 

kommunen sortera ut sitt matavfall.  

Eriksö återvinningscentral är stängd för ombyggnad och ska stå klar 

till våren 2022. Under byggtiden har hushållen kunnat lämna sitt 

avfall på en mobil återvinningscentral som har haft helg-öppet och 

har varit uppställd på olika platser under året. 

Sorteringsmöjligheterna har varit begränsade, men den mobila 

lösningen har ändå varit ett uppskattat alternativ. 

Måltider och inköp 
Måltidsenheten som ansvarar för tillagning av måltider till skola och 

förskola planerar och gör medvetna livmedelsinköp. Av den totala 

inköpsvolymen till skola och förskola var 39 % av varorna ekologiska 

livsmedel i kronor räknat.  Måltidsenheten beräknar också 

måltidernas klimatbelastning som för 2021 landar på 1,6 kg CO2-

ekv/kg livsmedel. Tallrikssvinnet stannade på 13 gram/tallrik i 

skolorna. Genom att baka bröd till soppluncher och mellanmål har 

inköpen av djupfryst bröd minskat med 2980 kilo. Det ger både en 

miljömässig och ekonomisk vinst och samtidigt en kvalitetshöjning för 

             f      ”        ”   ö .  

Håll Sverige rent - kommun 

Varje år tas ett Håll Sverige rent-index fram. Vaxholms hamnade på 
plats 38 (2020 plats 21) av 290 medverkande kommuner. Det är 
medverkan i skräpplockardagar, andel verksamheter som är anslutna 
till Grön flagg samt en bedömning av andra åtgärder för att minska 
nedskräpningen som avgör. Vaxholms stad är en Håll Sverige rent-
kommun.  

I Vaxholm deltog 9 skolor och förskolor med sammanlagt 1 560 barn 
och vuxna i årets Skräpplockardagar. Det var något färre 
verksamheter med jämfört med 2020, men totalt sett lika många 
anmälda deltagare. Det är i första hand en pedagogisk aktivitet där 
barn lär sig om skräp och att inte skräpa ned. Kampanjen genomförs 
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med ett stort engagemang från alla medverkande. På Rindö 
genomfördes ett skräpplockarevent under hösten på privat initiativ 
och med engagerade Rindöbor.  

Gästhamnen rensas av dykare 
F  v      y     f       j      ”R          ”                  jö         
gästhamnen. Det är ett projekt där frivilliga dykare, i samarbete med 
Vaxholms stad, dyker på badplatser och i hamnar för att rensa 
bottnar samtidigt som dykarna får värdefull träning.  

Hållbara familjer 
Som avslutning på projektet hållbara familjer kom klimatinspiratör 

Heidi Andersson till oss på ett digitalt seminarium. Hon berättade om 

sitt engagemang, hur det fungerar att leva fossilfritt i glesbygden och 

om att använda de resurser som finns, återbruka och odla. 

Som armbrytare ser jag det som givet att ta tag i omställningen, 

greppa motståndet, bryta ner det, bryta mönster och visa 

HANDLINGSKRAFT! 

Grön flagg 
Grön Flagg är en metod för skolor och förskolor som vill arbeta med 

en hållbar utveckling. Stiftelsen Håll Sverige Rent ansvarar för 

verktyget som är öppet för både kommunala och fristående 

verksamheter, sex förskolor och fem grundskolor i kommunen deltar 

aktivt. 

Syftet är att arbeta med hållbar utveckling med utgångspunkt från 

barnens och elevernas idéer och nyfikenhet. Metoden bygger på de 

globala hållbarhetsmålen och läroplanerna för skola och förskola.  

Det är också ett sätt att visa upp hållbarhetsarbetet för föräldrar och 
andra i omgivningen. Varje verksamhet tar fram en handlingsplan 
som beskriver vad barnen vill arbeta med. Det kan handla om allt från 
skräp och återvinning till att rädda havet och lära känna platsen där 
du bor.  

 

 

Sammanfattande bedömning av året 

 

 

 
+ Måltider i skola och förskola med liten miljö- och klimatpåverkan 
-  De totala avfallsmängderna från invånare i Vaxholm ökar 

Det saknas uppgifter på hur konsumtionen ser ut lokalt. Men avfallsmängderna kan 
vara en indikator som visar på ökad konsumtion och ökat matsvinn.  
 

 
Insamlat mat- och restavfall kg/invånare  
                2020                 2021 
                
                217 kg/inv      243 kg/inv       

Små förändringar 
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Bekämpa klimatförändringarna 
Ett förändrat klimat innebär ett hot mot både välfärd, samhälle, miljö 

och natur runt om i hela världen. Användningen av fossila bränslen är 

den största orsaken till klimatförändringarna. För att klara 

omställningen behövs både samhällsförändringar, teknikutveckling 

och beteendeförändringar. Även om utsläppen minskar nu behöver vi 

anpassa oss till det förändrade klimatet.  

Klimatkartläggning 

En klimatkartläggning för Vaxholm har genomförts med syftet att 

tydliggöra klimatpåverkan i kommunens verksamhet och för hela 

kommunen.  

För att kunna nå målen som finns i Sverige och Parisavtalet behöver 

klimatfrågan vara med i beslut, planering och åtgärder inom många 

olika ansvarsområden. I rapporten föreslås följande åtgärder för det 

fortsatta klimatarbetet i kommunen: 

• Använda de styrdokument och mål som är beslutade, 

integrera och följ upp åtgärder. 

• Upphandla med klimatkrav inom bygg- och anläggning, 

tjänster, transporter, förbrukningsmaterial. 

• Planera för mobilitetslösningar och inte bara för bilen. 

• Arbeta för hållbart byggande och en väl genomtänkt 

markanvändning. 

• Värna kolsänkor i naturen och i havet. 

• Öka kunskapen om vad som påverkar klimatet inom 

organisationen, hos boende och verksamma, hos barn och 

unga. 

• Samarbeta med näringsliv, föreningsliv och lokala initiativ 

för att få ett brett engagemang. 

Regional utsläppsstatistik från SMHI.se/nationella emissionsdatabasen, ton/år fördelat på sektorer  
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Kommunens resor och transporter 
Koldioxidutsläppen från skolskjutsresorna har minskat med hela 3,6 

ton genom gemensamma uppsamlingsplatser, bättre planering och 

uppföljning av avtalet med transportören. Antal körda mil har 

minskat med 61 %. Det har också resulterat i en förbättrad 

trafiksituation vid skolorna.  

Kommunens hemtjänstverksamhet har trots en längre körsträcka 

jämfört med 2020 minskat utsläppen av koldioxid med 7 % med hjälp 

av bränslesnåla och laddbara bilar. Av det totala antalet körda mil 

med tjänstebil har 45 % körts på el.  

Insamlingen av avfall, via Roslagsvattens entreprenör, sker nu till 90 

% med förnybara bränslen.  

Medarbetare agerar resurs- och klimatsmart 
I september fick anställda inom kommunen besvara en enkät om hur 

man reser i jobbet samt till och från arbetsplatsen. Användningen av 

egen bil i tjänsten är 34 % och 51 % av anställda i kommunen tar egen 

bil till jobbet. Resandet med kollektivtrafiken har påverkats av 

pandemin och minskat jämfört med enkäten från 2018.  

I årets medarbetarenkät ställdes frågan om anställda i kommunen 

anser att de agerar resurs- och klimatsmart. Av de som har svarat 

anser 83 % att de gör det och andelen som anser att det finns 

förutsättningar för att minska klimatpåverkan och minska 

resursförbrukningen på jobbet har ökat från 75 % till 77 %. 

 

 
Sammanfattande bedömning av året 

 

 

  

 
+ Laddbara fordon ökar både i kommunens verksamhet och i hela kommunen 
- Klimatpåverkan från transporter i Vaxholm har ökat de senaste 20 åren baserat 

för förbrukningen av fossila bränslen till alla typer av motorer och fordon.  

Klimatpåverkande utsläppen minskar i Sverige, mycket beroende på minskat 
resande under pandemin. Men produktionen av fossila bränslen i världen förväntas 
fortsätta öka och världshandeln ökar igen.  

 
Andel tjänsteresor med förnybara bränslen, 
% andel av totalt antal mil 
              
                         2020                 2021 
                         28 %                 45 % 
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Små förändringar 
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Hav och marina resurser 
Haven förser oss med ovärderliga resurser och mat. Haven 
absorberar dessutom en stor del av den koldioxid och den värme som 
släpps ut från mänsklig verksamhet. Havsmiljön påverkas också av 
utfiske, spridning av miljögifter och utsläpp av näringsämnen som 
leder till övergödning.  

Kommunalt vatten och avlopp 
Roslagsvatten AB ansvarar, på uppdrag av kommunen, för 
försörjningen av dricksvatten och hanteringen av dagvatten samt 
avlopp inom verksamhetsområdet i Vaxholms stad. Under 2021 har 
174 liter person/dygn distribuerats i Vaxholm. Roslagsvatten har 
avslutat arbetet med anslutning till kommunalt vatten och avlopp på 
Skarpö, där totalt 238 fastigheter har möjliggjorts anslutning. 60 nya 
VA-kunder tillkom under året men fler hushåll kan ha anslutit i 
förhållande till bostadsrättsföreningar.  

En utbildning har genomförts för planeringsutskottets politiker med 
syftet att informera om vikten av god kvalitet och hantering av 
dagvatten. 

Enskilda avlopp 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor utför varje år tillsyn på 
ett antal enskilda avloppsanläggningar. Anläggningar som bedöms 
som underkända medför krav på fastighetsägaren att åtgärda eller 
anlägga ny avloppsanläggning. Under årets tillsyn fick 58% av besökta 
anläggningar godkänt. I och med att bristfälliga anläggningar åtgärdas 
kommer läckage av näringsämnen från enskilda avlopp att minska. 
Under 2021 beviljades 63 tillstånd för nya avlopp.  

Åtgärder vattenkvaliteten och fisket 
Majoriteten av Vaxholms vattenområden är påverkade av mänsklig 
verksamhet och har därför en försämrad vattenkvalitet. Under året 
har arbetet med det lokala åtgärdsprogrammet för tre 
vattenförekomster, som påbörjades 2020, fortsatt för tydligare 
förankring i kommunen. Revidering av tillhörande handlingsplanen 
har påbörjats för att tydliggöra åtgärder som ska förbättra 
vattenkvaliteten i de utvalda vattenförekomsterna. Programmet ska 
antas under 2022.  

I samverkan med Roslagsvatten har ett arbete för att möjliggöra en 
öppen dagvattenlösning i Johannesbergsparken påbörjats. Åtgärden 
utreds för att kunna minska näringsbelastningen av fosfor i Södra 
Vaxholmsfjärden och förbättra vattenområdets miljökvalitet samt 
öka den biologiska mångfalden och rekreationsmöjligheter.  

Fiskefredning har utfärdats av Länsstyrelsen för vattenområdet 

innanför broarna (Tallaröfjärden, Fladen, Söderkullasundet samt 

Nibbleviken, Eke fjärd och Stensundsmaren) som gäller fr.o.m. 1 april 

t.o.m. 15 juni. Syftet är att låta rovdjursfiskar som gädda, abborre och 

gös leka ostört.  

Ett samarbete med Värmdö kommun och Skärgårdsstiftelsen har 

påbörjats för att möjliggöra kommunal samverkan med målet att ta 

fram olika underlag för att kommunicera hur man utövar ett mer 
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hållbart båtliv. Kommunen deltar även i pilotprojektet Stockholm 

Skärgård som ingår i Havs- och vattenmyndighetens initierade 

övergripande projekt för en regional ekosystembaserad 

havsförvaltning.  

 

 

Sammanfattande bedömning av året  

 
+ Arbetet med lokala åtgärdsprogram för extra exponerade vattenförekomster  
-  Att uppnå 100% god ekologisk status för vattenförekomster till 2027 

En stor del av Vaxholms vattenförekomster har idag måttlig ekologisk status, vilket innebär 
att åtgärder behöver genomföras. Dagvattenfrågan är fortsatt viktig och anläggningar för 
dagvattenrening behöver planeras för att gynna biologisk mångfald samt möjliggöra 
klimatanpassning.  

 

 
Andel vattenförekomster som följer  
miljökvalitetsnormernas…  
 
                                        2016                    2021 
kemiska status               71%                     71% 
ekologiska status             7%                       7% 
 

Små förändringar 

70



23 
  

Ekosystem och biologisk mångfald 
Målet handlar om att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden 
och stärka ekosystemen. Med biologisk mångfald menas variationen 
bland levande organismer i alla miljöer och de ekologiska sambanden 
som finns mellan organismerna. För det stora flertalet arter och 
ekosystem är hotbilden kopplad till mänskliga aktiviteter och 
förändringar i arternas livsmiljö. För att bevara den biologiska 
mångfalden behövs hänsyn och insiktsfull planering när olika 
naturresurser nyttjas. 

Grönstruktur 
Kommunen har tagit fram en grönplan som analyserar och lyfter 
naturvärden och grön infrastruktur för att stärka, utveckla och sköta 
Vaxholms naturområden. Grönplanen är ett planeringsunderlag och 
ska ge förutsättningar för att bevara den biologiska mångfalden och 
stödja viktiga ekosystemtjänster samtidigt som kommunen utvecklas. 
En handlingsplan för prioritering och ansvarsfördelning av föreslagna 
åtgärder planeras att tas fram i samverkan med berörda enheter och 
nämnder under 2022 efter politiskt antagande. 

Naturvärden 

Invasiva arter som till exempel björnloka och parkslide har fortsatt 

bekämpats. Strategin för invasiva arter är färdigställd men behöver 

förankras i kommunen för att tydligare leda arbetet vidare. 

Under sommaren genomfördes en fågelinventering på 63 platser på 

kommunens olika öar. Det är andra gången en sådan inventering sker 

och syftet var att få en jämförelse med tidigare resultat för att ta 

fram en metod för att följa utvecklingen av biologisk mångfald.  

Den restaurerade dagvattendammen Eriksömaren har haft mycket 

tillväxt under året och nedsatt skötsel. Tekniska enheten har därför 

tagit fram skötselåtgärder inför 2022 års budget för att förbättra 

upptaget av näringsämnen. Antagna riktlinjer för skogsförvaltning har 

förankrats ytterligare i kommunen men har ännu en bit kvar till en 

självgående process för hållbar förvaltning av kommunens trädklädda 

marker.  

Plantering 

Odlingen inom stadens pedagogiska verksamheter har fortsatt under 

året med plantering av bland annat fjärilslarver och björnbärsbuskar. 

På förskolan Pysslingen har personal, barn och föräldrar skapat ett 

större trädgårdsland där barnen fått ta del av odlingen och skörden 

har blivit en del av förskolans matlagning. Barnen har på ett naturligt 

sätt fått prata om hållbarhet och matsvinn med hjälp av odlingen 

samt lärt sig innebörden av att inte slösa på resurser.  

I kommunens allmänna planteringar har pollinerarvänliga blommor 

använts under vår och sommar för att skapa en större biologisk 

mångfald. 
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Parker och friluftsområden 
Framnäsparken på Vaxön har utvecklats till en plats för pollinerare 

och medborgare genom anläggandet av en äng, rabatter med 

pollinerarvänliga blommor och buskar samt bänkar. Även ett 

vattenbad har placerats i parken för törstiga insekter att dricka ur.   

De vandringsleder som kommunen ansvarar för på Bogesundslandet 

har slyröjts. Ansökan om bidrag från Naturvårdsverket (LONA) för att 

rusta upp en strandpromenad på Kullön har gjorts på initiativ av 

boende med stöd av kommunen.  

 

 

Sammanfattande bedömning av året  

 
+ Mer kunskap för att bevara kommunens naturvärden och gröna infrastruktur 
- Ytterligare inkludering av ekosystemtjänster för en hållbar samhällsutveckling 

I och med framtagen grönplan kommer tydligare krav och ansvarsfördelning ställas på 
kommunen med syftet att stärka och lyfta ekologiska samband och ekosystemtjänster.   

 
Andel skyddad                2020                 2021 
natur i kommunen         40,8%              40,8% 

Positiv utveckling 
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Små förändringar 
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Vaxholms stad

Fredliga och inkluderande samhällen 
Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för 

hållbar utveckling. Avsaknad av våld och hot, transparenta och ansvarfulla 

institutioner och god samhällsstyrning är förutsättningar för mellanmänsklig 

tillit och trygghet.  

Tryggast i länet 
Nio av tio känner sig trygga när de går ut i sitt bostadsområde under kvällstid. 

Det är en högre andel än både närliggande kommuner och i länet där sju av tio 

anger detsamma. 81% av kvinnorna respektive 95% av männen svarade att de 

känner sig mycket eller ganska trygga. 

Brottsstatistik i Vaxholm 
Vaxholm är den kommun i region Stockholm som har lägst antal anmälda 

brott. Antalet anmälda brott har minskat de senaste två åren från närmare 

1000 brott år 2019 till 830 brott år 2021. De vanligaste brotten är 

tillgreppsbrott, följt av trafikbrott, skadegörelse- och våldsbrott. 

Våldsprevention 
Under året genomfördes Informationskampanjen Våld är aldrig OK. Kampanjen 

syntes i lokalmedia, på busshållplatser och i sociala media. Budskapet var att 

våld syns inte alltid på ytan och att det finns hjälp att få, både för den som är 

utsatt och för den som utsätter. Kampanjen ledde till en liten ökning av 

ärenden via jourtelefon. 

Handbok för medborgardialog  
Under året har ett styrdokument antagits för förtroendevalda och 

tjänstepersoner i kommunen kring genomförande av medborgardialog. 

Dokumentet är en handbok som ska vara ett verktyg för att tydliggöra vad 

medborgardialog är, utreda behov, redogöra nivåer och exemplifiera verktyg.    

Visselblåsartjänst 

Sedan slutet på 2021 har Sverige en ny visselblåsarlag. Visselblåsning är när en 

arbetstagare rapporterar om missförhållanden. En extern leverantör av 

visselblåsartjänst har upphandlats i kommunen för att utöka 

skyddsregleringen.  

Säkerhet och servrar 

Arbetet med att skydda känsliga verksamhetssystem, uppgradering av IT-

plattformen och med ledningssystem för informationssäkerhet har fortgått 

under året. Syftet med systemet är ekonomisk styrning av den gemensamma 

digitaliseringen och i det dokumenteras systemförvaltning, digitalisering, 

säkerhetsklassningar och riskbedömningar. 

Sammanfattande bedömning av året 

+ Hög grad av trygghet och konkreta insatser för delaktighet, transparens och   
   säkerhet har utförts 
-  Lågt förtroende för politiker och kommunens verksamhet 
Fortsatt arbete med transparens och delaktighet känns prioriterat för ett ökat förtroende. 
Det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet fortgår för hög upplevd trygghet. 

Beslut som fattas i kommunen upplevs 
som genomtänkta och genomarbetade 
(%)  

                                        2021                     
Kvinnor                         24,9%                       
Män                               11,8%                        
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3. Framåtblick 2022 
3.1 Hur går vi vidare mot ett hållbart samhälle? 
Hållbar utveckling innebär livskvalitet - för alla - nu och i framtiden men vi har sett hur 

en global pandemi under två år kan förändra världen och världsbilden totalt. En hållbar 

samhällsutveckling med livskvalitet varje dag innebär att våra gemensamma resurser 

måste förvaltas på ett sätt som är långsiktigt effektivt och robust för att också 

kommande generationer och människor i andra delar av världen kan få en hög 

livskvalitet och en god miljö. 

Om vi ska få en hållbar utveckling måste vi ta strategiska beslut som steg för steg leder 

mot en ökad hållbarhet. Att genomföra hållbarhetskonsekvensanalyser i 

beslutsprocesserna, få till en mer cirkulär ekonomi och lokalt arbeta in Agenda 2030-

målen i de dagliga verksamheterna är viktiga verktyg. Informationen och indikatorerna 

som i Hållbarhetsredovisning 2021 ger en bild av vad som går åt rätt håll och var vi 

måste öka på takten. 

Det handlar ofta om komplexa förhållanden där det gäller att ha ett helhetsperspektiv. 

Klimatförändringarna leder bland annat till översvämningar, torka och förändrade 

odlingsförhållanden och ökar sårbarheten i den inhemska livsmedelsförsörjningen. 

Ojämlikhet kan skapa instabila samhällen med ökat våld. Försämrad folkhälsa leder till 

ökade vårdkostnader och kortare livslängd. Listan kan göras mycket längre och 

slutsatsen är därför enkel att dra: omställning lönar sig. Konsten är att hitta smarta 

lösningar genom ett tvärsektoriellt angreppssätt och inte fortsätta enligt traditionella 

stuprörsmodeller. 

Utmaningar på organisationsnivå 
• Genomföra/Implementera hållbarhetsstrategin med kopplade åtgärder fram till och 

med år 2030. Strategin översätter agendans globala mål och delmål till den lokala 
kontexten. 

• Integrera de, för staden prioriterade, globala målen och delmålen i den ordinarie 
verksamheten så att det utgör en självklar del i planering, budget, beslut, 
genomförande och uppföljning. 

• Tydliggöra att varje styrelse, nämnd, tjänsteperson, bolag och medborgare har ett 
ansvar för att vi ska röra oss i riktning mot målen. 

4. Indikatorer kopplat till de globala målen 
I kommunens verksamhetsstyrning har mål och indikatorer som kommunens 

verksamheter använder för uppföljning och jämförelse med andra kommuner 

markerats upp med respektive globalt måls logotype. Dessa har, tillsammans med 

exempelvis indikatorer som finns i Kolada (SKR) sammanställts i följande tabell. Tanken 

är att indikatorerna ska visa på ett nuläge och hur vi ligger till inom målet.  
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Agenda 2030 Indikator 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 2021 
BM  

2021 

Hälsa och 
välbefinnande 

Väldigt ofta eller ganska ofta tycker att det är riktigt härligt att 
leva andel (flickor/pojkar %) 72/83 55/55 58/64 59/68 

Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar, andel (%) 49 47 48 42 

Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (flickor/pojkar %) 
64/68 45/51 63/64 - 

Elever i åk 9 som har använt narkotika någon gång, andel 
(flickor/pojkar %) 10/9 8/11 2/17 10/14 

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år 
efter avslutad utredning eller insats, andel (%) 

82 90 81 74 

Ej återaktualiserade ungdomar 13–20 år ett år efter avslutad 
utredning eller insats, andel (%) 

88 92 88 78 

Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra, andel 

(kvinnor/män %) 
- - 45,3/47 40,3/37,9 

God utbildning  
Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (flickor/pojkar %) 

95,2/88,7 96,8/93,2 87,8/93,8 82,3/79,8 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (flickor/pojkar 
%)  76,3/77,3  76,3/70,7 86,7/85,3 74,5/68,6 

Genomsnittligt meritvärde åk 9 (flickor/pojkar) 277/240 286/254 262/269 255/236 

Andel årsarbetare med förskollärarlegitimation (%) 31 30 34  32 

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett 
ämne (%) 76,3 76,3 79,5  69,5 

Vårdnadshavare som anser att barnet känner sig tryggt på 
förskolan, andel (flickor/pojkar %). 

98 92/96 93,7/96 94 

Jämställdhet 
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal 
dagar (%) 

32,9 32,4 33,5 31,2 

Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, 
andel av antal dagar (%) 

32,3 35,5 34,5 39,2 

Kvinnor i kommunfullmäktige, antal av 31 totalt  17  11 13 -  

Deltidsarbete (kvinnor/män %) 27/18 24/19 18/3  - 

Hållbar energi 
 Antal laddpunkter för elfordon - publika samt egen regi 

7 8 7 -  

Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda lokaler 

139 147 146 177  

Anständiga 
arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt 
 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex 
(kvinnor/män)  

82/83 81/84 83/87 80/80 

Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat 60 79 77 75 

Svensk näringslivsranking, enkät 171 210 181 103 

Tillgång till bredband, minst 100 mbit, andel av befolkning (%) 78 81 83 90 

Resultatavvikelse i procent av budget (%) 

-2,5 0,4 0,7 0,0 
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Agenda 2030 Indikator 
Utfall 
2019 

Utfall 2020 Utfall 2021 
BM 

2021 

Minskad ojämlikhet Långtidsarbetslöshet 25–64 år i kommunen, andel 
(%) 1,7 1,5 2,2 5,4 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt 
ekonomiskt bistånd, andel (%) 24,4 29,6 29,6 37 

Digitaliseringsgrad inom socialnämndens områden 
(%) 42 54 54 38 

Andel strukturerade och standardiserade metoder 
inom socialtjänstens område (%) 48  60  60 63 

Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, 
andel (män/kvinnor %)  21/13 20/12 24/21 

Andel personer med låg ekonomisk standard, 
andel (%) 6,2 6 - 12 

Hållbara städer och 
samhällen Aktuell hållbarhetsranking av miljöarbetet 

83 120 91 80  

Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gång och 
cykelvägar 51 52 

 
- 60 

Nöjd Medborgar-Index (NMI), Renhållning och 
sophämtning 64 62 - 65 

Nöjd Region-Index (NRI) 65 67 - 65 

Nöjd Medborgar-Index (NMI) 48 51 - 57 

Hållbar konsumtion 
och produktion Insamlat matavfall (kg/inv) (Roslagsvatten) 

35 39 47 -  

Insamlat mat- och restavfall, kg/person 
218 217 

2
4
3 203 

Ekologiska inköp, andel (%) 
38 35 38 29 

Bekämpa 
klimatförändringarna  Utsläpp av växthusgaser (ton/inv) eftersläpning på 

två år 
2,02 1,92 1,87  6,73 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 
41 61 65 46 

Hav och marina 
resurser 

 

  

Avlopp som får godkänt vid inventering, andel 
(%) 79 68 58 -  

Andel vattenförekomster som följer 
miljökvalitetsnormernas cykel, god ekologisk 
status (%) 7 7 7 - 

Andel vattenförekomster som följer 
miljökvalitetsnormernas cykel, god kemisk status 
(%) 71 71 71 - 

Fiskfredningsområden, andel (%) 0 0 4,6 - 

Ekosystem och 
biologisk mångfald 

Skyddad natur totalt, andel (%) 
  

40,8  40,8  40,8  15,5 

Fredliga och 
inkluderande 

samhällen  

Polisanmälda brott totalt 987 891 830 - 

Anmälda brott mot liv och hälsa/1000inv 3,41 3,03 3,2 10,57 

Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv 23,9 23,3 - 34,8 

Invånare 16–84 år som avstår från att gå ut 
ensam, andel (kvinnor/män %) 28/8 30/9 30/8 45/13 

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel 
av maxpoäng (%) 

90 80 77 79 
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Sveriges kommuner och regioners modellnätverk för jämställdhet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens godkänner beslut om kommunens deltagande i Sveriges kommuner och regioners 
modellnätverk för jämställdhet. 

Ärendebeskrivning 
Vaxholms stad har under 2020-2022 deltagit i Modellkoncept för jämställdhet vilket är en del av SKR:s 
stöd till jämställdhetsintegrering i kommuner och regioner. Syftet är att uppnå likvärdig service och 
jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar.  

Nu bjuder SKR in de kommuner och regioner som deltagit i modellkonceptet att delta i ett 
modellnätverk vilket är en möjlighet att fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering.    

Modellnätverket är öppet för experter, strateger och andra funktioner med ansvar för 
jämställdhetsintegrering. I Vaxholms stad deltar hållbarhetschef regelbundet men det står 
medlemmarna i nätverket fritt att vid behov involvera andra funktioner i arbetet, såsom politiker, chefer 
och nyckelkompetenser av olika slag.  

Syftet med nätverket är att erbjuda tidigare deltagare i modellkonceptet möjlighet till erfarenhetsutbyte 
och ömsesidigt lärande för att vidareutveckla och fördjupa arbetet som har påbörjats genom deltagande 
i Modellkonceptet.  

Bedömning 
Förvaltningen bedömer att ett deltagande i nätverket är ett sätt att hålla liv i frågan lokalt även efter 
genomfört modellkommunkoncept. Genom nätverket får kommunen möjlighet att ytterligare stärka 
jämställdhetsperspektivet i Agenda 2030-arbetet.  

Måluppfyllelse 
Lärdomar och resultat från Modellnätverket bidrar till kommunens fortsatta utveckling av 
jämställdhetsintegrering på lokal nivå, samt till förverkligandet av de jämställdhetspolitiska målen lokalt. 
Dessa mål ingår i arbetet med kommunens hållbarhetsstrategi, Agenda 2030 och det globala målet 
5.Jämställdhet.  

Kommunledningskontoret 
Madeleine Larsson 
Hållbarhetschef 
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Arbetet ska även bidra till att uppnå visionen om att Vaxholms stad är en attraktiv plats att leva, bo och 
vistas i samt till våra tre målområden kvalitet, livsmiljö och ekonomi genom att vi levererar en jämställd 
service och erbjuder invånare, oberoende av kön, samma makt att forma sitt samhälle och sitt eget liv. 

Finansiering 
Deltagande i nätverket är kostnadsfritt, men deltagarna bekostar resor och boende i samband med 
nätverksträffar. SKR tar ut en avgift för att täcka kostnader för lokal och förtäring vid fysiska träffar, samt 
för eventuella inbjudna föreläsare. 

Förslagets konsekvenser 
Nätverket träffas tre–fyra gånger per år. Minst en av träffarna sker fysiskt. På träffarna behandlas 
arbetssätt, metoder och analyser kopplat till jämställdhetsintegrering av ledning och styrning, samt 
jämställdhetsintegrering inom specifika verksamhetsområden eller jämställdhetsutmaningar. Varje 
deltagare förväntas bidra med egna erfarenheter och exempel, att förbereda sig inför träffarna genom 
att läsa in och reflektera över underlag som skickas ut. 

Uppföljning och utvärdering 
SKR tillhandahåller en digital plattform för gemensam kommunikation. SKR bjuder in till och deltar vid 
träffarna, administrerar och uppdaterar digital plattform och tillhandahåller mallar och struktur för 
nätverkets och arbetsgruppens arbete.  

SKR samlar in och förmedlar lärdomar och resultat från nätverkets arbete till nationell och internationell 
nivå. Nätverket arbetar löpande. En utvärdering av nätverket och dess arbetsbeskrivning sker vartannat 
år genom en enkät till medlemmarna. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande Sveriges kommuner och regioners modellnätverk för jämställdhet, 2022-03-11 

Arbetsbeskrivning – Modellnätverk för jämställdhet 2022-02-26, 2022-03-11 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Madeleine Larsson, hållbarhetschef  
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Arbetsbeskrivning – Modellnätverk för jämställdhet 
Modellkoncept för jämställdhet är en del av SKR:s stöd till jämställdhetsintegrering i 
kommuner och regioner. Syftet är att uppnå likvärdig service och jämställd 
resursfördelning till olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar.  

Modellnätverket är en möjlighet för kommuner och regioner som deltagit i konceptet 
att fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering.    

Målgrupp 
Modellnätverket är öppet för experter, strateger och andra funktioner med ansvar för 
jämställdhetsintegrering i kommuner och regioner som har deltagit i Modellkonceptet, 
inklusive de organisationer som deltar som mentorer.  

Det står medlemmarna i nätverket fritt att vid behov involvera andra funktioner i 
arbetet, såsom politiker, chefer och nyckelkompetenser av olika slag. 

Nätverkets syfte  
Syftet med nätverket är att erbjuda tidigare deltagare i modellkonceptet möjlighet till 
erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande för att vidareutveckla och fördjupa arbetet 
som har påbörjats genom deltagande i Modellkonceptet.  

Genom nätverket får deltagarna möjlighet att stärka jämställdhetsperspektivet i 
Agenda 2030-arbetet.  

Lärdomar och resultat från Modellnätverket bidrar till SKR:s fortsatta utveckling av 
Modellkoncept för jämställdhet, till utvecklingen av jämställdhetsintegrering på 
nationell nivå, samt till förverkligandet av de jämställdhetspolitiska målen. 

Nätverkets innehåll och arbetssätt 
Nätverket arbetar löpande. En utvärdering av nätverket och dess arbetsbeskrivning 
sker vartannat år genom en enkät till medlemmarna. 

Nätverket träffas tre–fyra gånger per år. Minst en av träffarna sker fysiskt. 

På träffarna behandlas arbetssätt, metoder och analyser kopplat till 
jämställdhetsintegrering av ledning och styrning, samt jämställdhetsintegrering inom 
specifika verksamhetsområden eller jämställdhetsutmaningar. 

Nätverket är ett forum för erfarenhetsutbyte och utforskande arbetssätt inom teman 
och frågeställningar som deltagarna själva beslutar om.  

Inom nätverket förväntas deltagarna bidra till en atmosfär av tillit och trygghet. 
Förhållningssättet ska kännetecknas av öppenhet och nyfikenhet inför andras 
kompetens och erfarenhet.  
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Nätverkets organisering 
Modellnätverket är ett arbetande nätverk. Deltagarna tar gemensamt ansvar för 
förberedelser och delar aktivt med sig av både framgångar och utmaningar.  

Nätverkets träffar organiseras av en arbetsgrupp med representanter från tre 
organisationer som deltar i nätverket. 

Arbetsgruppen planerar, leder, genomför och dokumenterar träffarna under ett 
kalenderår. Gruppen ansvarar för att utse kommande års arbetsgrupp.  

Varje deltagare förväntas bidra med egna erfarenheter och exempel, att förbereda sig 
inför träffarna genom att läsa in och reflektera över underlag som skickas ut. 

Deltagare kan på eget initiativ bilda utvecklingsteam för att vidareutveckla analyser, 
verktyg, metoder, lärande exempel etc. som återrapporteras till nätverket. I ett 
utvecklingsteam kan fler personer, även utanför nätverket, ingå.  

SKR tillhandahåller en digital plattform för gemensam kommunikation. SKR bjuder 
in till och deltar vid träffarna, administrerar och uppdaterar digital plattform och 
tillhandahåller mallar och struktur för nätverkets och arbetsgruppens arbete.  

SKR samlar in och förmedlar lärdomar och resultat från nätverkets arbete till nationell 
och internationell nivå. 

Deltagande i nätverket är kostnadsfritt, men deltagarna bekostar resor och boende i 
samband med nätverksträffar. SKR tar ut en avgift för att täcka kostnader för lokal 
och förtäring vid fysiska träffar, samt för eventuella inbjudna föreläsare. 
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Organisationens namn Deltagarens namn

Bilaga A 

Avsiktsförklaring om deltagande i Modellnätverket 
Avsiktsförklaringen är personlig. Om en organisation vill ha fler än en deltagare i 
nätverket behöver varje deltagare ha en egen avsiktsförklaring. Deltagare som deltar i 
olika utvecklingsteam (som inte är en del av nätverket) behöver inte lämna in en 
avsiktsförklaring.  

 
För……………………………………..…….deltar…………………………………….

i SKR:s Modellnätverk för jämställdhet. 

Deltagaren åtar sig att   

• delta under 3–4 träffar per år, varav minst en fysisk och övriga digitalt 
• bidra med erfarenheter och exempel från egen verksamhet 
• förbereda sig genom att läsa in och reflektera över utskickat material inför 

varje träff 
• om det blir aktuellt, under ett år delta i nätverkets arbetsgrupp som planerar, 

leder och genomför träffarna under det året 
• deltagaren är en del av nätverket till dess att deltagaren eller organisationen 

avsäger sig sin plats 

 

Ort och datum       Ort och datum  

 

 

Ansvarig chef        Medlem i nätverket 

 

 

 
Undertecknat beslut scannas in och läggs upp 
på samarbetsrum under filer 
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden 
2022-02-16 

Änr SBN 2021.996   
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 4 Information om antagen tillsynsplan 2022 med behovsutredning 
2022-2024 enligt miljöbalken, strandskydd till KS 

Stadsbyggnadsnämnden förslår kommunstyrelsen besluta 
Stadsbyggnadsnämndens beslut om antagande av tillsynsplan 2022 med behovsutredning 2022-2024 – 
plan- och bygglagen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
I samband med att stadsbyggnadsnämnden i december 2021 fattade beslut om ny tillsynsplan 2022 
enligt miljöbalken, strandskydd, saknades beslut om att informera kommunstyrelsen om nämndens 
beslut. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-02 
Nämndbeslut, SBN § 89/2021-12-08. Tillsynsplan 2022 med behovsutredning 2022-2024 . Miljöbalken 
strandskydd, 2021-12-08 
Tillsynsplan 2022 med behovsutredning 2022-2024 – Miljöbalken, strandskydd, 2021-11-25 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Kommunstyrelsen     
 Bygglov- och GIS enheten för arkivering 

För kännedom: Susanne Edén, sbf     
 Christoffer Amundin, sbf    
 Koray Kahruman, klk 
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Tjänsteutlåtande 
2022-02-02 

Änr SBN.2021.996  
1 av 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

Bygglov- och GIS-enheten 
Christoffer Amundin 
Bygglov- och GIS-chef 

Information om antagen tillsynsplan 2022 med behovsutredning 
2022-2024 enligt miljöbalken, strandskydd till KS 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Stadsbyggnadsnämndens beslut om antagande av tillsynsplan 2022 med behovsutredning 2022-2024 – 
plan- och bygglagen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
I samband med att stadsbyggnadsnämnden i december 2021 fattade beslut om ny tillsynsplan 2022 
enligt miljöbalken, strandskydd, saknades beslut om att informera kommunstyrelsen om nämndens 
beslut. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-02 
Nämndbeslut, SBN § 89/2021-12-08. Tillsynsplan 2022 med behovsutredning 2022-2024 . Miljöbalken 
strandskydd, 2021-12-08 
Tillsynsplan 2022 med behovsutredning 2022-2024 – Miljöbalken, strandskydd, 2021-11-25 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd:  Kommunstyrelsen     

 Bygglov- och GIS enheten för arkivering 

För kännedom: Susanne Edén, sbf    
 Christoffer Amundin sbf     
 Koray Kahruman, klk     
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden 
2022-02-16 

Änr SBN 2021.997   
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 5 Information om antagen tillsynsplan 2022 med behovsutredning 
2022-2024 enligt plan- och bygglagen till KS 

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
Stadsbyggnadsnämndens beslut om antagande av tillsynsplan 2022 med behovsutredning  
2022-2024 – plan- och bygglagen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
I samband med att stadsbyggnadsnämnden i december 2021 fattade beslut om ny tillsynsplan 2022 
enligt plan- och bygglagen, saknades beslut om att informera kommunstyrelsen om nämndens beslut. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-02 
Nämndbeslut, SBN § 90/2021-12-08. Tillsynsplan 2022 med behovsutredning 2022-2024, plan- och 
bygglagen, 2021-12-08 
Tillsynsplan 2022 med behovsutredning 2022-2024 – plan- och bygglagen, 2021-11-25 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Kommunstyrelsen     
 Bygglov- och GIS enheten för arkivering 

För kännedom: Susanne Edén, sbf     
 Christoffer Amundin, sbf    
 Koray Kahruman, klk 
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Tjänsteutlåtande 
2022-02-02 

Änr SBN.2021.997 
1 av 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

Bygglov- och GIS-enheten 
Christoffer Amundin 
Bygglov- och GIS-chef 

Information om antagen tillsynsplan 2022 med behovsutredning 
2022-2024 enligt plan- och bygglagen till KS 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Stadsbyggnadsnämndens beslut om antagande av tillsynsplan 2022 med behovsutredning 2022-2024 – 
plan- och bygglagen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
I samband med att stadsbyggnadsnämnden i december 2021 fattade beslut om ny tillsynsplan 2022 
enligt plan- och bygglagen, saknades beslut om att informera kommunstyrelsen om nämndens beslut. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-02 
Nämndbeslut, SBN § 90/2021-12-08. Tillsynsplan 2022 med behovsutredning 2022-2024, plan- och 
bygglagen, 2021-12-08 
Tillsynsplan 2022 med behovsutredning 2022-2024 – plan- och bygglagen, 2021-11-25 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd:  Kommunstyrelsen     

 Bygglov- och GIS enheten för arkivering 

För kännedom: Susanne Edén, sbf    
 Christoffer Amundin sbf     
 Koray Kahruman, klk     
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Protokoll Socialnämnden 
2022-02-15 

Änr SN 2021/34.790 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 14 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2021 

Socialnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad 
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 
4 2021, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut. 
 
Inom lagrummet för SoL är ett beslut ej verkställt inom tre månader.  

- Beslutet avser beviljande av särskilt boende. Den enskilde har tackat nej till fler erbjudanden. 

Inom lagrummet för LSS är ett beslut ej verkställt inom tre månader.  

- Beslutet avser beviljande av bostad med särskild service. Den enskilde har fått plats (2022-02-
01) 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar 
- Tjänsteutlåtande, Jan Sjöström, 2022-01-28. 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Kommunstyrelsen 
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Tjänsteutlåtande 
2022-01-28 

Änr SN 2021/34.790 
1 av 1 
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Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2021 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad 
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 
4 2021, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut. 
 
Inom lagrummet för SoL är ett beslut ej verkställt inom tre månader.  

- Beslutet avser beviljande av särskilt boende. Den enskilde har tackat nej till fler erbjudanden. 

Inom lagrummet för LSS är ett beslut ej verkställt inom tre månader.  

- Beslutet avser beviljande av bostad med särskild service. Den enskilde har fått plats (2022-02-
01) 

Handlingar i ärendet 
- Tjänsteutlåtande, Jan Sjöström, 2022-01-28. 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningen 
Jan Sjöström 
Verksamhetsutvecklare 
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur 
2022-02-17 

Änr TFK 2021/160.007 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 11 Svar på uppföljande granskning 2021 Vaxholm 

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut 
Vidtagna åtgärder bedöms som tillräckliga utifrån givna förutsättningar.  
Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt arbeta med revisionens rekommendationer gällande underhåll.  

Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta: 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Revisionen har genomfört en uppföljande granskning av tidigare genomförda granskningar inom:  
- Nämndernas kontroll av privata utförare  
- Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter  
- Underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer 

Revisionen bedömer generellt att vidtagna åtgärder är relevanta men att det kvarstår en del arbete 
gällande underhåll. 

Revisionen önskar få ett yttrande från Nämnden för teknik, fritid och kultur avseende bedömningen av 
nämndens underhållsarbete där vissa rekommendationer delvis kvarstår samt om nämnden anser att 
vidtagna åtgärder är tillräckliga avseende uppföljning av privata utförare. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med följande tillägg: 

Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta: 

Informationen noteras till protokollet. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.  

 

Handlingar 
Innevarande tjänsteutlåtande – Svar på uppföljande granskning, 2022-02-02 
Skrivelse - Uppföljande granskning Vaxholm 2021, 2022-01-18 
Rapport - Uppföljande granskning Vaxholm 2021, 2022-01-18 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: Anders Haglund, revisionen 
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2022-02-02 

Änr TFK 2021/160.007 
1 av 3 
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Svar på uppföljande granskning 2021 Vaxholm 

Förslag till beslut 
Vidtagna åtgärder bedöms som tillräckliga utifrån givna förutsättningar.  
Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt arbeta med revisionens rekommendationer gällande underhåll.  

Sammanfattning 
Revisionen har genomfört en uppföljande granskning av tidigare genomförda granskningar inom:  
- Nämndernas kontroll av privata utförare  
- Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter  
- Underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer 

Revisionen bedömer generellt att vidtagna åtgärder är relevanta men att det kvarstår en del arbete 
gällande underhåll. 

Revisionen önskar få ett yttrande från Nämnden för teknik, fritid och kultur avseende bedömningen av 
nämndens underhållsarbete där vissa rekommendationer delvis kvarstår samt om nämnden anser att 
vidtagna åtgärder är tillräckliga avseende uppföljning av privata utförare. 

Ärendebeskrivning 
Nedan följer svaren i punktform relaterat till varje föreslagen rekommendation gällande nämndens 
arbete med underhåll.  

1. Upprättar rutiner och processer som beskriver hur underhållsarbetet ska prioriteras vad gäller 
fastigheter och kajer. 

Svar: Rutiner för underhållsarbete framtagna för fastigheter, kajer ingår i tekniska enhetens 
underhållsplan.  

2. Upprättar en förteckning över de kajer som staden ansvarar för, utöver de centrala kajerna som nu är 
föremålför en översyn och inventerar underhållsbehovet för dessa. 

Svar: Inventering av stadens anläggningar framgår av underhållsplanen som uppdateras årligen. 

3. Intensifierar arbetet med att upprätta rutiner för att planera och prioritera underhåll avseende 
fastigheter. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Alexander Wahlstedt 
Fastighetschef 
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Tjänsteutlåtande 
2022-02-02 

Änr TFK 2021/160.007 
2 av 3 

 
 
 

 

Svar: Rutiner för prioriteringar av underhållsåtgärder är framtagna och underhållsbehovet är inventerat.  

4. Preciserar befintlig underhållsskuld avseende gator/vägar i ett mindre intervall för att möjliggöra ett 
ytterligare mer ändamålsenligt underhållsarbete. 

Svar: Fortsatt svårt att precisera en mer exakt underhållsskuld, se svar under p.1 förtydligande frågor.  

5. Ser över vilka systemstöd som är lämpliga för gator/vägar, kajer och fastigheter. 

Svar: Fastighetsenheten har tagit in ett verktyg för att ta fram objektspecifika underhållsplaner. Inget 
lämpligt stöd har identifierats för gator/vägar och kajer.  

6. Upprättar rutinbeskrivningar för hur genomförda underhållsprojekt ska följas upp och analyseras. 

Svar: Projekt följs upp enligt ekonomi och investeringsprocessen, ett förslag till nämndspecifika riktlinjer 
finns men är ej ännu beslutade.   

7. Efter inventering av fastigheter jämför dessa uppgifter mot de uppgifter som finns hos Lantmäteriet 
och Skatteverket. 

Svar: Inventering och jämförelser utfört, viss diskripens finns. 

Förtydligande frågor:  

1. När kan en inventering och dokumentering av stadens kajer, strandskoningar, bryggor m.m. vara klar 
och när kan en bedömning av underhållsskulden presenteras? 

Svar: Underhållsplanen är uppdaterad och majoriteten av anläggningarna är inventerade. Det är dock 
svårt att ta fram en summa då man kan lösa renoveringen på olika sätt. 

Till exempel kan en strandskoning antingen byggas upp igen eller göra ett kontrollerat ras och säkra upp 
den på så vis. Dessa två metoder har en stor skillnad i kostnader och att bedöma denna kostnad kräver 
omfattande utredningar vilket inte anses vara relevant om rivning är det önskade tillvägagångsättet. 

Ytterligare uppdateringar av underhållsplanen kommer att ske under 2022 med besiktningar och 
kontroller. 

2. Går det att precisera underhållsskulden på gator och vägar ytterligare i syfte att minska osäkerhet. 

Svar: Prioritet för verksamheten har varit att inventera och bedöma skicket på staden anläggningar och 
först när detta arbete är klart kan en mer exakt uppskattad kostnad beräknas. Arbete med att uppdatera 
underhållsplanen utförs löpande och en ny plan skall tas fram varje år.  

Bedömning 
Förvaltningens bedömning är att nämnden kommer kunna leva upp till de rekommendationer som 
revisionen ger men att det kräver mer tid. Arbetet med inventering och kostnadsbedömningar är 
tidskrävande och sker löpande. Vid första svaret uppskattades att en bättre bild skulle kunna ges i 
underhållsplanen för 2023 men arbetet är helt beroende av att förvaltningen har utrymme att prioritera 
detta.  
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Tjänsteutlåtande 
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En specifik åtgärd som varit svår att hantera är att se över lämpliga verksamhetsstöd, detta är ett arbete 
som kräver utredningsmedel och investeringsmedel för implementering vilket inte återfinns i budget.   

Uppföljning och utvärdering 
Åtgärderna följs upp löpande i underhållsplanen som beslutas årligen.  

Handlingar i ärendet 
Innevarande tjänsteutlåtande – Svar på uppföljande granskning, 2022-02-02 
Skrivelse - Uppföljande granskning Vaxholm 2021, 2022-01-18 
Rapport - Uppföljande granskning Vaxholm 2021, 2022-01-18 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Alexander Wahlstedt, sbf 

För kännedom: Anders Haglund, revisionen 
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Revisorerna 2022-01-18   

 
 
Till:  
Nämnden för teknik, fritid och kultur 
 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden  
Kommunfullmäktige 

 
 
Revisionsrapport: Uppföljande granskning  
 
Vi, de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad, har uppdragit till PwC att genomföra  
en uppföljande granskning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av granskningens 
resultat och lämnade rekommendationer i tre tidigare (revisionsåret 2019) genomförda 
granskningar. Dessa är: 
 

- Nämndernas kontroll av privata utförare  
- Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter  
-  Underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer 

Utifrån genomförd uppföljning är vår samlade bedömning att de granskade nämnderna vidta-
git relevanta åtgärder som omfattar framtagande av styrande och stödjande dokument samt 
tydliggörande av rutiner för uppföljning och kontroll.  
 
Vidtagna åtgärder bedöms i allt väsentligt vara tillräckliga avseende nämndernas kontroll av 
privata utförare och förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter. Åtgärderna avseende 
underhåll bedöms vara relevanta men att det fortfarande kvarstår ett arbete med att ta fram 
underhållsplaner samt underlag för att bedöma den ekonomiska omfattningen av stadens un-
derhållsbehov. I rapporten redovisas vidtagna åtgärder och en bedömning av om dessa kan 
anses vara tillräckliga. 

Revisionen önskar få ett yttrande från Nämnden för teknik, fritid och kultur avseende bedöm-
ningen av nämndens underhållsarbete där vissa rekommendationer delvis kvarstår samt om 
nämnden anser att vidtagna åtgärder är tillräckliga avseende uppföljning av privata utförare. 
Revisorerna önskar ta del an nämndens yttrande senast den 21 februari 2022. 
Revisionen beslutar även att överlämna rapporten till Kommunstyrelsen och Socialnämnden 
för kännedom med anledning av granskningens resultat. Rapporten överlämnas även till 
Kommunfullmäktige för kännedom. 
 
För Vaxholms stads förtroendevalda revisorer 
 
 
Anders Haglund   
Ordförande   
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Uppföljande granskning

Vaxholms stad

Januari 2021

Carin Hultgren

Revisionsrapport
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en
uppföljande granskning av vilka åtgärder som kommunstyrelsen och berörda nämnder
vidtagits med anledning av de tidigare granskningarnas resultat och lämnade
rekommendationer. Uppföljningen omfattar följande granskningar som ursprungligen
genomfördes 2019:

- Nämndernas kontroll av privata utförare
- Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter
- Underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer

Utifrån genomförd uppföljning är vår samlade bedömning att de granskade nämnderna
vidtagit relevanta åtgärder som omfattar framtagande av styrande och stödjande
dokument samt tydliggörande av rutiner för uppföljning och kontroll. Vidtagna åtgärder
bedöms i allt väsentligt vara tillräckliga avseende nämndernas kontroll av privata
utförare och förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter. Åtgärderna avseende
underhåll bedöms vara relevanta, men att det fortfarande kvarstår ett arbete med att ta
fram underhållsplaner samt underlag för att bedöma den ekonomiska omfattning av
stadens underhållsbehov.

I rapporten redovisas vidtagna åtgärder och en bedömning av om dessa kan anses vara
tillräckliga.
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Inledning
Bakgrund
Revisorerna i Vaxholm stad granskar årligen delårsbokslut och årsredovisning, samt
genomför fördjupade granskningar utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. De
granskningar som revisionen genomför innehåller ofta förslag på åtgärder som bör
genomföras. Dessa åtgärder varierar i omfattning och därmed också i tid för
genomförande. En viktig del av revisionens arbete är därför att följa upp tidigare
genomförda granskningar för att se om åtgärder vidtagits med anledning av dessa och
om den granskade organisationen beaktat noterade brister, synpunkter och förslag.

Enligt SKR:s styrdokument God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 påtalas
även vikten av att följa upp de granskningar revisorerna gjort under året. Genom att
regelbundet följa upp genomförda granskningar ges svar på om åtgärder med anledning
av revisorernas kritik och rekommendationer har tagits i beaktande. SKR skriver vidare
att uppföljningen kan genomföras som en särskild granskningsinsats med skriftlig
rapport. Uppföljningen ger också underlag för att bedöma om det finns anledning till
förnyad granskning, och blir därmed en grund för riskanalysen inför kommande års
revisionsplanering.

Mot bakgrund av detta och med utgångspunkt i den risk- och väsentlighetsanalys som
upprättats har kommunens revisorer beslutat att genomföra en samlad uppföljning av
följande granskningar som genomfördes 2019:

- Nämndernas kontroll av privata utförare
- Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter
- Underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om berörda nämnder vidtagit tillräckliga
åtgärder med hänsyn till revisorernas synpunkter och rekommendationer.
Revisionsfrågan formuleras enligt följande:

Har kommunstyrelsen respektive granskad nämnd vidtagit tillräckliga åtgärder med
anledning av revisionens synpunkter och lämnade rekommendationer?

Revisionskriterier
Revisionens lämnade rekommendationer och nämndernas svar på granskningarna.

Avgränsning
Granskningen avgränsas till att följa upp effekten av revisorernas bedömning av de
fördjupade granskningar revisionen genomfört under 2019:

● Nämndernas kontroll av privata utförare. Inom ramen för denna uppföljning ska även
frågan kring på vilket sätt nämnderna säkerställer att anlitade företag är seriösa i sin
utövning.
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● Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter
● Underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer

Metod
Granskning har genomförts genom att revisorernas synpunkter och rekommendationer
samt nämndernas yttranden och åtaganden sammanställts. Skriftliga frågor har därefter
skickats ut till  berörda förvaltningar och därefter har svare gåtts igenom.

Vidare har granskningen omfattat genomgång av för granskningen relevanta dokument
samt en genomgång av relevanta protokoll, beslut och handlingar. Kompletterande
astämning har gjorts med tjänstepersoner för att säkerställa att vi fått del av all relevant
information och underlag.

De personer som fått dessa frågeställningar har även beretts möjlighet att sakgranska
rapporten.
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Granskningsresultat

Underhåll av fastigheter, gator och vägar samt kajer

Revisionell bedömning i granskningen var att Nämnden för teknik, fritid och kultur inte
har ett ändamålsenligt underhåll vad gäller gator och vägar samt fastigheter och kajer.
Underhållet av gator/vägar bedömer vi dock i vissa delar ändamålsenligt.

Granskningen indikerar att det finns ett eftersatt underhåll, det vill säga en
underhållsskuld, beträffande gator och vägar som inte minskar med nuvarande takt på
underhållsinsatser och reinvesteringar.

Granskningen visar dock att det finns planeringsverktyg och en tioårig underhållsplan för
gator/vägar.  Motsvarande saknas för fastigheter och kajer, varför underhållsbehovet för
dessa är oklart. I övrigt finns det anledning att, generellt se över och uppdatera
systemstödet för underhållsplanering.

I revisorernas missiv till granskningen lämnades sju (7) rekommendationer som framgår1

av sammanställningen nedan. När svar inkom skickade revisionen ytterligare en
skrivelse med begäran om ytterligare förtydliganden i form av två (2) frågeställningar2

om förtydliganden om tidsplan för åtgärder som pekas ut i nämndens svar. Även dessa
framgår i sammanställningen nedan.

Nedan redovisas en sammanställning av lämnade rekommendationer, vidtagna åtgärder
och en bedömning av om dessa åtgärder kan anses vara tillräckliga utifrån lämnade
rekommendationer.

Lämnade rekommendationer Vidtagna åtgärder och
bedömning

1. Upprättar rutiner och processer som
beskriver hur underhållsarbetet ska
prioriteras vad gäller fastigheter och
kajer.

Rutiner för underhållsarbete
framtagna för fastigheter, kajer
ingår i tekniska enhetens
underhållsplan.

Ja

2. Upprättar en förteckning över de
kajer som staden ansvarar för, utöver
de centrala kajerna som nu är föremål
för en översyn och inventerar
underhållsbehovet för dessa.

Inventering av stadens
anläggningar framgår av
underhållsplanen som
uppdateras årligen.

Ja

3. Intensifierar arbetet med att upprätta
rutiner för att planera och prioritera
underhåll avseende fastigheter.

Rutiner för prioriteringar av
underhållsåtgärder är framtagna

Ja

2 Skrivelse daterad 2020-04-03 ställd till Nämnden för teknik, fritid och kultur.

1 Missiv daterat 2019-12-10 ställt till Nämnden för teknik, fritid och kultur.

5

128



och underhållsbehovet är
inventerat.

4. Preciserar befintlig underhållsskuld
avseende gator/vägar i ett mindre
intervall för att möjliggöra ett ytterligare
mer ändamålsenligt underhållsarbete.

Fortsatt svårt att precisera en mer
exakt underhållsskuld, se svar
under p.1 förtydligande frågor.

Arbete pågår. Uppdaterad
underhållsplan har beslutats av
nämnden för år 2022 .3

Planen är nämndens andra i
ordningen och är inte komplett. För
år 2022 har följande
anläggningstyper tillkommit; parker.
strandskoningar och bredband. En
fullständig plan som omfattar
stadens samtliga anläggningar
beräknas kunna presenteras
2023-2024.

Delvis

5. Ser över vilka systemstöd som är
lämpliga för gator/vägar, kajer och
fastigheter.

Fastighetsenheten har tagit in ett
verktyg för att ta fram
objektspecifika underhållsplaner.

Inget lämpligt stöd har identifierats
för gator/vägar och kajer.

Delvis

6. Upprättar rutinbeskrivningar för hur
genomförda underhållsprojekt ska
följas upp och analyseras.

Projekt följs upp enligt ekonomi och
investeringsprocessen, ett förslag
till nämndspecifika riktlinjer finns
men är ej ännu beslutade.

Delvis

7. Efter inventering av fastigheter
jämför dessa uppgifter mot de uppgifter
som finns hos Lantmäteriet och
Skatteverket.

Inventering och jämförelser utfört,
viss diskrepans finns.

Ja

Kompletterande frågeställningar Vidtagna åtgärder och
bedömning

När kan en inventering och
dokumentering av stadens kajer,
strandskoningar, bryggor m.m. vara
klar och när kan en bedömning av
underhållsskulden presenteras?

Underhållsplanen är uppdaterad
och majoriteten av anläggningarna
är inventerade. Det är dock svårt
att ta fram en summa då man kan

Delvis

3 Nämnden teknik, fritid och kultur 2021-12-09 § 98 belsutade nämnden att anta underhållsplan
för 2022.
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lösa renoveringen på olika sätt.4

Ytterligare uppdateringar av
underhållsplanen kommer att ske
under 2022 med besiktningar och
kontroller.

Går det att precisera
underhållsskulden på gator och vägar
ytterligare i syfte att minska osäkerhet.

Prioritet för verksamheten har varit
att inventera och bedöma skicket
på staden anläggningar och först
när detta arbete är klart kan en mer
exakt uppskattad kostnad
beräknas.

Arbete med att uppdatera
underhållsplanen utförs löpande
och en ny plan skall tas fram varje
år. (Nämnden teknik, fastighet och
fritid 2021-12-09 § 98 beslutades
om planen för 2022)

Delvis

Bedömning
Vår granskning visar att Nämnden för teknik, fritid och kultur har vidtagit relevanta
åtgärder och att det pågår ett fortsatt arbete med anledning av lämnade
rekommendationer i granskningen. Vi ser det fortsatt angeläget att arbetet med att ta
fram underhållsplaner fortgår enligt plan och att underhållsbehovet tydliggörs ytterligare.

4 Till exempel kan en strandskoning antingen byggas upp igen eller göra ett kontrollerat ras och
säkra upp den på så vis. Dessa två metoder har en stor skillnad i kostnader och att bedöma
denna kostnad kräver omfattande utredningar vilket inte anses vara relevant om rivning är det
önskade tillvägagångssättet
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Uppföljning av privata utförare

Revisionell bedömning i granskningen var att nämndernas interna kontroll vad gäller
privata utförare inte bedöms vara tillräcklig. Med nämnder avsågs här Socialnämnden
och Nämnden för teknik. fritid och kultur.

I granskningen bedöms finnas utrymme att stärka den interna kontrollen genom att
fastställa arbetsformer och dokumentation som stödjer styrning och kontroll avseende
privata utförare. Detta visar sig i allmänhet i frågan om nämndernas riskanalys och
förmåga att bedöma beredskapen hos privata utförare att fullgöra sina avtal, och i
synnerhet i nämnden för teknik, fritid och kulturs arbetsformer för att följa upp och styra
privata utförare. Det finns även anledning för nämnderna att se över hur en
ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning avseende kontroll och uppföljning av de
tjänster som tillhandahålls av privata utförare kan säkerställas.

Revisionens rekommendationer är ställda till nämnderna för teknik, fritid och kultur samt
socialnämnden, men då flera av dessa berör styrformer och rutiner som bör vara
gemensamma i Vaxholms stad svarar kommunstyrelsen på granskningen utifrån sin
ledande och samordnande roll. Nämndernas svar/beslut biläggs ärendet och5

överlämnades till till revisionen.

Av kommunstyrelsens svar framgår att: Kommunstyrelsen har tagit fram ett program för6

mål och uppföljning av privata utförare som kommunfullmäktige kommer att fatta beslut
om under sitt första sammanträde 2020. Programmet ska stärka uppföljning  och insyn
av privata utförare på politisk nivå. Dessutom bidrar programmet med ett gemensamt
ramverk och gemensam struktur för hur kommunen förhåller sig och agerar vid
upphandling av privata utförare av kommunala angelägenheter samt hur avtal följs upp
och rapporteras till nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Programmet har varit på remiss till alla nämnder och kommer att vara utgångspunkt för
hur nämnderna utvecklar sina arbetssätt.

KF beslutar att anta Program för uppföljning av privata utförare 2020.02-17§ 4
Änr 2019/208.055

För att konkretisera programmet i arbetssätt och rutiner bildades en arbetsgrupp med
representanter från ekonomi- och upphandlingsenheten, socialförvaltningen och
stadsbyggnadsförvaltningen. Arbetsgruppens arbete har resulterat i att:

● Upphandlingsprocessen har anpassats och en ny process för uppföljning av privata
utförare har tagits fram.

6 Kommunstyrelsen  2019-11-28 Änr KS 2019/223.007

5 Genom att följa programmet och fastställs arbetsformer och dokumentation som stödjer styrning
och kontroll avseende privata utförare.
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● Rutiner har tydliggjorts som omfattar metod, omfattning av uppföljning inom olika
typer av verksamheter och hur det knyter an till kravställning och avtalsvillkor samt
ansvarsfördelning mellan förvaltningar och stödenheter. Rutiner finns inlagda i
processen som beskrivningar till aktiviteterna.

● Mall för uppföljningsplan och mall för rapportering till nämnd har tagits fram och har
tillgängliggjorts i en processkarta.

Nedan redovisas en sammanställning av lämnade rekommendationer och en
bedömning av om vidtagna åtgärder kan anses vara tillräckliga utifrån lämnade
rekommendationer.

Lämnade rekommendationer Vidtagna åtgärder och bedömning

TFK och SN: Nämnderna bör
fastställa styrformer som syftar
till att tydliggöra och säkerställa
en ändamålsenlig roll- och
ansvarsfördelning avseende
kontroll och uppföljning av de
tjänster som tillhandahålls av
privata utförare.

Kommunövergripande program
för uppföljning av privata
utförare har tagits fram och
fastställts av KF.

SN: Kontrollpunkter och krav regleras
redan i upphandlingen
(förfrågningsunderlaget).  I
underlagen framkommer punkter om
t.ex insyn i verksamheten och
klagomålshantering, former för
samverkan och exempel på vilka
dokument/riktlinjer som ska användas
och som nämnden ställer krav på att
verksamheten ska använda.

TFK: Utifrån aktuellt
entreprenadområde kravställs avtalen
utifrån de lagkrav föreskrifter som
gäller samt de behov som
verksamheten har.
Uppföljning av entreprenader styrs i
huvudsak enligt nedanstående
arbetssätt och punkter, beroende på
typ och storlek för entreprenaden.

TFK och SN: Nämnderna bör
fastställa en rutin som
säkerställer att återkommande
bedömningar görs av privata
utförares beredskap att fullgöra
sina avtal. Rutinen bör ha som
utgångspunkt en riskanalys som
bl.a. beaktar funktioner och
verksamheter inom nämndernas
ansvarsområden som bedöms
hantera särskilt viktiga
samhällsviktiga tjänster.

SN: “Uppföljningsplan av privata
utförare 2021”

TFK: ”Uppföljningsplan av privata
utförare TFK 2021”.

TFK och SN: Nämnderna bör i
de fall det bedöms som relevant
säkerställa att avtal är utformade
så att de säkerställer tillräcklig

SN och TFK: Framgår av KF:s
program för uppföljning av privata
utförare.
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insyn i upphandlade
verksamheter.

Upphandlingsprocessen har
reviderats och frågan kring insyn har
tydliggjorts i avtal men även metoder
för hur uppföljning ska genomföras
har tydliggjorts.

TFK bör dokumentera de idag
muntliga avstämningarna som
fortlöpande sker med
stadsbyggnadsförvaltningens
representanter i syfte att minska
sårbarheten, öka kontinuiteten
och stärka det långsiktiga
perspektivet när det gäller att
följa upp och styra privata
utförare.

Vid granskningstillfället saknades
såväl program för uppföljning av
privata utförare såväl som en
nämndsspecifik (TFK) plan för
uppföljning.

TFK bör säkerställa att frågan
om uppföljning av avtal med
privata utförare behandlas av
nämnden.

Plan för uppföljning har tagits fram
och belsutats av nämnd. Av planen
framgår bl a att avtalsuppföljningar
ska årligen redovisas i sammanfattad
form till nämnden för teknik, fritid och
kultur.

TFK bör fastställa styrformer
som säkerställer systematisk
uppföljning och kontroll av hur
privata utförare genomför
avtalad verksamhet.

Se plan för uppföljning och
beskrivning nedan av hur
entreprenadavtal följs löpande.

SN bör fastställa dokument som
tydliggör kontaktpolitikerns
uppdrag och som säkerställer att
ansvarig kontaktpolitiker även
belyser privata utförares
beredskap att fullfölja ingångna
avtal.

Ja, framgår av ”Riktlinje för
kontaktpolitiker Socialnämnden” samt
”kontaktpolitiker 2021”.

Hur säkerställer nämnderna att
de gör affärer med seriösa
företag (privata utförare)?

Framgår av nämndernas
uppföljningsplan att uppföljning görs
av ekonomisk status enligt följande:
Inför avtalstecknande kontrolleras
ekonomisk status som gällande
kreditvärdighet, betalning av skatter
och avgifter, moms mm. Inför
betalning av fakturor görs kontroll av
leverantör och transaktion via extern
tjänst för säkra betalningar.
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Bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsen samt Socialnämnden och Nämnden för teknik, fritid
och kultur vidtagit relevanta åtgärder som syftar till att stärka den interna kontrollen med
anledning av granskningens resultat och lämnade rekommendationer.

Det har dock inte varit möjligt att på ett enkelt och tydligt sätt  besvara respektive
lämnad rekommendation i denna uppföljning och i tabellen ovan då de sammanfaller i
många delar. Vidare har ett kommunövergripande program för uppföljning tagits fram,
vilket är positiv, men inte fanns på plats när den ursprungliga granskningen
genomfördes.

I vår uppföljande granskning noterar vi att ett kommungemensamt styrande dokument
form av plan för uppföljning av privata utförare har tagits fram och fastställts av
kommunfullmäktige. Anpassning av upphandlingsprocessen har gjorts genom att bl a
rätten till insyn tydliggjorts. Vidare har de granskade nämnderna tagit fram
nämndspecifika uppföljningsplaner som beslutats av respektive nämnd. Av planerna
framgår vilka utförare som ska följas upp och på vilket sätt (exempelvis löpande,
regelbundna, händelsestyrda) samt vad  som ska följas upp.
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Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter

Den sammanfattande revisionella bedömningen var att Kommunstyrelsens och
nämndernas interna kontroll inte var tillräcklig för att förebygga fusk och oegentligheter. I
granskningen noterades att det fanns behov av att uppdatera policys, processer och
rutiner för att ge tillräckliga förutsättningar för en god intern kontroll.

I granskningen beskrivs att det saknades en övergripande policy eller annat
övergripande dokument beträffande förtroendeskadliga ageranden inklusive
oegentligheter varifrån andra policyer eller interna regler kan kopplas för förtydligande
inom olika verksamhetsområden och dess krav på förebyggande åtgärder mot
oegentligheter. Dock finns information i olika regelverk som kan förknippas med
förebyggande åtgärder, men det går inte att enkelt få en bild av det förebyggande
arbetet.

Nedan redovisas vidtagna åtgärder sedan granskningen genomfördes.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har i oktober respektive november 2020.
antagit Policy med tillhörande riktlinjer mot oegentligheter. I tidigare granskning7 8

noterades att reglerna för representation inte uppdaterats utifrån gällande lagstiftning,
vilket gjort i dessa riktlinjer. I samband med med att Kommunfullmäktige fattade bslut om
policy fastställdes en uppförandekod .9

De styrande dokumenten som beskrivs ovan finns alla tillgängliga på stadens hemsida
och det interna intranätet. Inom ramen för stadens obligatoriska chefsutbildning
informeras om vad som gäller muta och oegentligheter samt var information finns.
Denna information lämnar även ekonomifunktionen i samband med introduktion i hur
fakturahanteringen fungerar med attester och regler osv. I de dokument som beskrivs
ovan beskrivs olika exempel för att tydliggöra informationen kring vad som avses med
muta och oegentligheter. De scenarier som beskrivs omfattar bland annat olika typer av
oegentligheter, interna respektive externa eller i samverkan.

Staden har upphandlat en tjänst av extern leverantör i form av en visselblåsarfunktion
som kommer att finnas tillgänglig från våren 2022 .10

I kommunens internkontrollplan görs en koppling mellan process och risk som
processen är kopplade till. Av kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten framgår att
det är chefer och medarbetare som har ansvaret för och arbetar i processerna som även

10 Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (”visselblåsarlagen”) träder
i kraft den 17 december 2021. Den 17 juli 2022 ska samtliga offentliga arbetsgivare som har 50 –
249 arbetstagare samt alla (såväl privata som offentliga) arbetsgivare som har minst 250
arbetstagare vara skyldiga att ha en visselblåsarfunktion på plats.

9 Uppförandekod för leverantörer 2020-2022

8 Riktlinjer mot oegentligheter och regler för representation - antagen av kommunstyrelsen
2020-10-29 § 139

7 Policy mot oegentligheter - antagen av kommunfullmäktige 2020-12-14 § 93
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identifierar eventuella risker i dessa processer.

Detta görs enligt det systematiska arbetssätt staden har beslutad ska gälla för riskanalys
och internkontroll. Det revisionsrapporten beskriver som typiska risker kommer därför
inte att finnas i processerna från start, men däremot kommer exempel på risker att
finnas i anvisningar till nämnderna. Samverkan mellan förvaltningar och gemensamma
processer för exempelvis att upphandla och köpa in och hantera fakturor ger också en
garanti och säkerhet att nämnderna identifierar och förebygger de största riskerna inom
dessa processer.

Nedan redovisas en sammanställning av lämnade rekommendationer och en
bedömning av om vidtagna åtgärder kan anses vara tillräckliga utifrån lämnade
rekommendationer.

Lämnade rekommendationer Vidtagna åtgärder
och bedömning

Ta fram en vägledande övergripande policy med
tillhörande riktlinjer för hantering av oegentligheter.

Ja

Uppdatera reglerna för representation från 2013
då lagstiftningen har ändrats.

Ja

Utarbeta en uppförandekod för leverantörer som
kan fungera som en vägledning för både
leverantörer och anställda om hur staden ser på
förebyggande åtgärder för oegentligheter.

Ja

Exponera styrande dokument, processer och
rutiner samt utbildnings- och informationsinsatser
vad gäller förtroendeskadliga ageranden på
intranätet samt vilka rapporteringskanaler som
finns.

Ja

Förändra internkontrollplanerans innehåll så att
benämningar och innehåll överensstämmer med
processbeskrivningarna, som in sin tur bör
innehålla påverkande regelsystem och typiska
risker.

Ja

Genomföra övningar där olika scenarion
behandlas om vad som kan ske ur
oegentlighetssynpunkt om det rör sig om interna
oegentligheter, interna-externa oegentligheter i
samverkan respektive externa oegentligheter.

Ja

Bedömning

Vi bedömer att Kommunstyrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av
granskningens resultat och lämnade rekommendationer.

13
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18 januari 2022

Carin Hultgren
___________________________
Uppdragsledare/projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Vaxholms stad  enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 25 februari
2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar
av denna rapport.
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur 
2022-02-17 

Änr TFK 2021/65.007 
1 av 2 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 10 Svar till revisionen gällande granskning av föreningsbidrag 

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut 
Svar på revisionens kompletterande frågor godkänns som nämndens eget och överlämnas till revisionen. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Revisionen har granskat stadens rutiner och riktlinjer gällande föreningsbidrag. I granskningen framkom 
att den sammanfattande revisionella bedömningen är att de rutiner och tillämpningen av dessa inte är 
helt ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag till föreningar inte är tillräcklig. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur har beslutat om nya riktlinjer för bidragsgivning. Revisionen har 
tagit del av dessa och återkommit med kompletterande frågor.   

Kvarvarande frågor berör i första hand kontroll och återrapportering till nämnden.  

Kommunstyrelsen kommer starta upp en utredning där representanter från stadsbyggnadsförvaltningen 
deltar för att se om kommungemensamma riktlinjer för kontroll och återapportering skall tas fram.  
 
Arbetet med denna utredning skall återrapporteras till nämnden för teknik, fritid och kultur. Oavsett om 
det sker gemensamt för hela kommunen eller om respektive nämnd förväntas ha egna riktlinjer skall 
revisionens frågor tas om hand och förvaltningen skall säkerställa kontroll och återrapportering av 
bidragsutbetalningar.  
Nedan följer revisionens rekommendationer punktform:  

 - Krav på att, en av revisorer, granskad årsredovisning årligen lämnas till kommunen med en 
verksamhetsberättelse som beskriver hur föreningsbidraget använts. 

 - Strukturerad och regelbunden dialog med föreningarna samt fysiska besök med en angiven frekvens 
(en dokumenterad checklista används som underlag för dialogen som dokumenteras). 

 - Fördjupad kontroll, utifrån en riskanalys, av några föreningar varje år, omfattande en översiktlig 
granskning av räkenskaper/årsredovisning med fokus på seriositet. 

 - Att rapporten årligen ska ske till Nämnden för teknik, fritid och kultur, där bland annat utfall från 
uppföljning och kontroll ingår.  

Nämndens svar är att revisionens rekommendationer är rimliga men att frågan bör hanteras av 
kommunstyrelsen istället för att hitta specifika förhållningssätt för varje nämnd. Förvaltningen kommer 
delta i kommunstyrelsens arbete med att utreda en rimlig kommungemensam hållning. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med förändringen; 

Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Informationen noteras till protokollet. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 
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Protokoll 
2022-02-17 

2 av 2 
 
 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande – Svar till revisionen gällande granskning av föreningsbidrag 2021-09-08 
Skrivelse - Kompletterande frågor gällande bidragsgivning från revisionen, 2021-12-16 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf 

För kännedom: Susanne Edén, sbf     
 Kommunstyrelsen     
 Anders Haglund, revisionen 
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Tjänsteutlåtande 
2021-09-08 

Änr TFK 2021/65.007 
1 av 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 
Fax: 08-541 708 57 
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Webb: www.vaxholm.se 
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Svar till revisionen gällande granskning av föreningsbidrag 

Förslag till beslut 
Svar på revisionens kompletterande frågor godkänns som nämndens eget och överlämnas till revisionen. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta: 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Revisionen har granskat stadens rutiner och riktlinjer gällande föreningsbidrag. I granskningen framkom 
att den sammanfattande revisionella bedömningen är att de rutiner och tillämpningen av dessa inte är 
helt ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag till föreningar inte är tillräcklig. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur har beslutat om nya riktlinjer för bidragsgivning. Revisionen har 
tagit del av dessa och återkommit med kompletterande frågor.   

Kvarvarande frågor berör i första hand kontroll och återrapportering till nämnden.  

Kommunstyrelsen kommer starta upp en utredning där representanter från stadsbyggnadsförvaltningen 
deltar för att se om kommungemensamma riktlinjer för kontroll och återapportering skall tas fram.  
 
Arbetet med denna utredning skall återrapporteras till nämnden för teknik, fritid och kultur. Oavsett om 
det sker gemensamt för hela kommunen eller om respektive nämnd förväntas ha egna riktlinjer skall 
revisionens frågor tas om hand och förvaltningen skall säkerställa kontroll och återrapportering av 
bidragsutbetalningar.  

 
Nedan följer revisionens rekommendationer punktform:  

 - Krav på att, en av revisorer, granskad årsredovisning årligen lämnas till kommunen med en 
verksamhetsberättelse som beskriver hur föreningsbidraget använts. 

 - Strukturerad och regelbunden dialog med föreningarna samt fysiska besök med en angiven frekvens 
(en dokumenterad checklista används som underlag för dialogen som dokumenteras). 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Alexander Wahlstedt 
Fastighetschef 
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Tjänsteutlåtande 
2021-09-08 

Änr TFK 2021/65.007 
2 av 2 

 
 
 

 

 - Fördjupad kontroll, utifrån en riskanalys, av några föreningar varje år, omfattande en översiktlig 
granskning av räkenskaper/årsredovisning med fokus på seriositet. 

 - Att rapporten årligen ska ske till Nämnden för teknik, fritid och kultur, där bland annat utfall från 
uppföljning och kontroll ingår.  

Nämndens svar är att revisionens rekommendationer är rimliga men att frågan bör hanteras av 
kommunstyrelsen istället för att hitta specifika förhållningssätt för varje nämnd. Förvaltningen kommer 
delta i kommunstyrelsens arbete med att utreda en rimlig kommungemensam hållning. 

Bedömning 
Förvaltningen bedömer att de rekommendationer som revisionen föreslår kräver samordning över 
nämnderna. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande – Svar till revisionen gällande granskning av föreningsbidrag 2021-09-08 
Skrivelse - Kompletterande frågor gällande bidragsgivning från revisionen, 2021-12-16 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Alexander Wahlstedt, sbf 

För kännedom: Susanne Edén, sbf     
 Kommunstyrelsen     
 Anders Haglund, revisionen 
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Tjänsteutlåtande 
2022-03-03 

Änr KS 2021/235.141 
1 av 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

 

Uppdrag till näringslivsberedningen - återremitterat ärende från 
kommunstyrelsen februari 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Uppdra åt näringslivsberedningen att:  

• Ta fram ett förslag för utveckling av stadskärnan i dialog med näringslivet.  
• Beredningen ges möjlighet att adjungera näringslivet till beredning. 

Sammanfattning 
Ärendet om ett uppdrag till näringslivsberedningen att arbeta fram ett förslag för utveckling av 
stadskärnan samt utvidga beredningen med företagsrepresentanter återremitterades från 
kommunstyrelsen den 3 februari 2022.  

Ärendet återremitterades med motiveringen att: 

• utveckling av stadskärnan definieras  
• beredningen ges möjlighet att adjungera näringslivet till beredning 

I tjänsteutlåtandet redovisas en plan samt ramar för att ta fram ett förslag för utveckling av stadskärnan. 

Bakgrund 
I workshops och möten har det vid flera tillfällen framkommit att det skulle behöva arbetas aktivt med 
att se över utvecklingen av Vaxholms stadskärna. Det kan exempelvis handla om att det bör finnas året 
runt öppna butiker och restauranger, att vi inte ska ha tomma butikslokaler, att det finns ett blandat 
utbud av produkter, service och tjänster i centrum, att det finns tillräckligt med parkeringsplatser på 
lämpliga ställen, belysning, trygghetsfrågor mm. Många har utryckt intresse av att vara med i ett sådant 
arbete, men flera har uttryckt att det skulle vara lämpligt om kommunen höll ihop ett sådant arbete.  

Näringslivsberedningen tycker att det är viktigt att arbeta med och stärka stadsmiljön. Man vill gärna ta 
fram ett förslag på utveckling av stadskärnan i samarbete med Vaxholms näringsliv. Detta arbete skulle 
kunna ledas av en resursförstärkning - processledare, vilket är möjligt genom det tillskjutna medel om 
250 000 kr som beslutades i mål och budget år 2022. 

Kommunledningskontoret 
Mikaela Lodén 
Turistchef o Näringslivsansvarig 
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Tjänsteutlåtande 
2022-03-03 

Änr KS 2021/235.141 
2 av 2 

 
 
 

 

Ärendebeskrivning 
Den preliminära planen i arbetet med centrumutveckling ser ut på följande sätt: 

• Syftet är att skapa en levande, hållbar och attraktiv stad året runt genom samverkan mellan 
offentliga och privata aktörer. 

• En processledare anställs på näringslivsenheten under 1,5 år för att leda arbetet. 
• Platsen som ska ingå i arbetet är stadskärnan på östra Vaxön, från Lägret ner till kajen vid 

Kastellsundet. 
• Arbetet kommer förslagsvis att följa en sk BID-process. BID står för Business Improvement 

District och är en systematisk arbetsmodell för att få olika parter involverade, aktiverade och 
delaktiga i stadens utveckling. BID är en beprövad modell, som många städer och orter i landet 
jobbat efter, med mycket goda resultat. Under 18 månader, läggs grunden till en hållbar 
samverkansmodell med tillhörande målinriktad affärsutvecklingsplan, som inkluderar en konkret 
handlingsplan. 

• Förslagsvis så kommer arbetet att delas in i olika fokusområden, exempelvis varumärke, 
tillgänglighet, hållbarhet, trygghet och utbud.    

Måluppfyllelse 
Målet Livsmiljö – kommunstyrelsens mål: Vaxholm har en god stadsmiljö. 

Målet Kvalitet – kommunstyrelsens mål: Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande 
och service. 

Finansiering 
Att anlita en processledare för att ta fram en handlingsplan för centrumutveckling finansieras inom det 
extra tillskottet till näringslivsenheten på 250 000 kr per år.  

Att beredningen ges möjlighet att adjungera näringslivet till beredning innebär ingen kostnad för staden. 

Uppföljning och utvärdering 
Under hösten 2022 och våren 2023 kommer en nulägesanalys att göras. Under våren 2023 kommer en 
handlingsplan för centrumutveckling att tas fram. Både nulägesanalysen och handlingsplanen kommer 
att presenteras för KS. Handlingsplanen för centrumutveckling kommer att tas upp i KS för beslut senast 
hösten 2023.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteutlåtande 2022-03-03 
Protokollsutdrag AKS 2022-02-03/§ 16 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Ulrika Schelwander, Näringslivsberedningens ordförande    

 ulrika@schelwander.se 
Mikaela Lodén, Näringslivsansvarig 
 mikaela.loden@vaxholm.se 

145



Protokoll Kommunstyrelsen 
2022-02-03 

Änr KS 2021/235.141 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 16 Uppdrag till näringslivsberedningen att arbeta fram ett förslag 
för utveckling av stadskärnan samt utvidga beredningen med 
företagsrepresentanter 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras med motiveringen att utveckling av stadskärnan definieras samt att beredningen 
ges möjlighet att adjungera näringslivet till beredning. 

Ärendebeskrivning 
I workshops och möten har det vid flera tillfällen framkommit att det skulle behöva arbetas aktivt med 
att se över utvecklingen av Vaxholms stadskärna. Näringslivsberedningen tycker att det är viktigt att 
arbeta med och stärka stadsmiljön. Man vill gärna ta fram ett förslag på utveckling av stadskärnan i 
samarbete med Vaxholms näringsliv. 

Näringslivsberedningen anser att gruppen skulle få en tydligare input från det lokala näringslivet om 
man valde in representanter från lokala företagarorganisationer till näringslivsberedningens möten. 

Yrkanden 
Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till punkt 1 samt yrkar att punkt 2 formuleras enligt nedan: 
”Vid sina möten adjungera företagsrepresentanter när de anser detta vara lämpligt.” 

Lars Lindgren (M) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att utveckling av stadskärnan 
definieras samt att beredningen ges möjlighet att adjungera näringslivet till beredning. 

Sara Strandberg (V) samt Peter Lindqvist (-) stöder Lars Lindgrens (M) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet 
ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras. 

Handlingar 
Protokollsutdrag AU 2022-01-19/§ 9 
Tjänsteutlåtande 2021-12-15 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Ulrika Schelwander, Näringslivsberedningens ordförande    

ulrika@schelwander.se 
Mikaela Lodén, Näringslivsansvarig 
mikaela.loden@vaxholm.se 
 

Ajournering kl. 19:40-19:45 

146



Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott 
2022-03-16 

Änr KS 2022/52.351 
1 av 2 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 9 Nytt avloppsreningsverk- teknik och lån 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 

• Projekteringen fortsätter av det nya reningsverket med förordad MBR-teknik, förutsatt att 
Österåkersvatten förordar beslutet. 

• Om nytt lån med kommunal borgen med löpande avrop. För Vaxholms del betyder det 174 
miljoner kronor, som motsvarar 18,5% av hela beloppet. 

Ärendebeskrivning 
Våren 2020 utfördes en första teknik- och lokaliseringsutredning som utgjorde beslutsunderlag till den 
inriktning och beslut som togs om att använda aktivslamtekniken för det fortsatta utvecklandet av 
projektet för att bygga ett nytt avloppsreningsverk vid Margretelund. Beslut tog i Vaxholms 
kommunfullmäktige 20200615§33 att ett gemensamt reningsverk med aktivslamteknik skulle utredas. 

Under 2021 upphandlades en partner, NCC för att inledningsvis ta fram ett principförslag. Under hösten 
2021 utfördes en fördjupad studie av möjliga utformningar och anpassning till platsen med ett förslag till 
arkitektonisk utformning. Med ökad detaljkunskap och en arkitektonisk utformning utfördes en 
systemanalys som presenterades i jan 2022.  

Med den uppdaterade systemanalysen och med de drifterfarenheter som gjorts på Henriksdals 
avloppsreningsverk så förordas MBR-tekniken då den i jämförelse med de utvärderade alternativen AS 
(aktivt slam) och MBR 

- har lika livscykelkostnad över tid 
- bäst möter Roslagsvattens visionsdokument 
- bäst kan anpassas till den framtagna arkitektoniska visionen för det nya avloppsreningsverkets 

utformning 
- ger den kortaste totala byggtiden för etapp 1 och 2. 
- lägsta kostnad för ytterligare reningssteg för förstärkt rening av läkemedel 
- stabila och mycket bra reningsresultat 
- bäst effekt för rening av mikroplaster 
- lägst total investering 

MBR:s nackdel med högre energi- och kemikalieanvändning kan minskas med användande av solceller 
och grön energi samt med teknisk utveckling och samarbete med övriga avloppsreningsverk i området 
som valt denna teknik. 

Bolaget ÖVAR AB som ska äga och driva den nya reningsverksanläggningen är bildat och de första 
investeringskostnaderna kommer att börja faktureras till ÖVAR under 2022. Lån med kommunal borgen 
kommer att avropas löpande årsvis i takt med att finansieringsbehov uppstår. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2022-03-01, Nytt avloppsreningsverk- teknik och lån 

Protokoll styrelsemöte ÖVAR AB 2022-02-24 
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Protokoll 
2022-03-16 

2 av 2 
 
 

Kommunstyrelsens planeringsutskott 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

Tjänsteutlåtande Roslagsvatten - ändring av teknikval för Margretelunds reningsverk och lån med 
kommunal borgen 2022-03-01 

Protokoll styrelsemöte Vaxholmsvatten 2022-02-24 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Marie-Louise Scanlan, 
 Koray Kahruman@vaxholm.se 

För kännedom: marie.wiklund@vaxholm.se 
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Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

 

Nytt avloppsreningsverk- teknik och lån 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta  

• Projekteringen fortsätter av det nya reningsverket med förordad MBR-teknik, förutsatt att 
Österåkersvatten förordar beslutet. 

• Om nytt lån med kommunal borgen med löpande avrop. För Vaxholms del betyder det 174 
miljoner kronor, som motsvarar 18,5% av hela beloppet. 

Sammanfattning 
Våren 2020 utfördes en första teknik- och lokaliseringsutredning som utgjorde beslutsunderlag till den 
inriktning och beslut som togs om att använda aktivslamtekniken för det fortsatta utvecklandet av 
projektet för att bygga ett nytt avloppsreningsverk vid Margretelund. Beslut tog i Vaxholms 
kommunfullmäktige 20200615§33 att ett gemensamt reningsverk med aktivslamteknik skulle utredas. 

Under 2021 upphandlades en partner, NCC för att inledningsvis ta fram ett principförslag. Under hösten 
2021 utfördes en fördjupad studie av möjliga utformningar och anpassning till platsen med ett förslag till 
arkitektonisk utformning. Med ökad detaljkunskap och en arkitektonisk utformning utfördes en 
systemanalys som presenterades i jan 2022.  

Med den uppdaterade systemanalysen och med de drifterfarenheter som gjorts på Henriksdals 
avloppsreningsverk så förordas MBR-tekniken då den i jämförelse med de utvärderade alternativen AS 
(aktivt slam) och MBR 

- har lika livscykelkostnad över tid 
- bäst möter Roslagsvattens visionsdokument 
- bäst kan anpassas till den framtagna arkitektoniska visionen för det nya avloppsreningsverkets 

utformning 
- ger den kortaste totala byggtiden för etapp 1 och 2. 
- lägsta kostnad för ytterligare reningssteg för förstärkt rening av läkemedel 
- stabila och mycket bra reningsresultat 
- bäst effekt för rening av mikroplaster 
- lägst total investering 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Susanne Edén 
Stadsbyggnadschef 
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MBR:s nackdel med högre energi- och kemikalieanvändning kan minskas med användande av solceller 
och grön energi samt med teknisk utveckling och samarbete med övriga avloppsreningsverk i området 
som valt denna teknik. 

Bolaget ÖVAR AB som ska äga och driva den nya reningsverksanläggningen är bildat och de första 
investeringskostnaderna kommer att börja faktureras till ÖVAR under 2022. Lån med kommunal borgen 
kommer att avropas löpande årsvis i takt med att finansieringsbehov uppstår. 

Bedömning 
Vid Vaxholmsvattens styrelsemöte den 24 februari beslutade Vaxholmsvatten att rekommendera 
ÖVAR:s styrelse att fatta beslut att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun enligt 
beslutsförslag. Vid ÖVAR:s styrelsemöte den 24 februari föreslog styrelsen att föreslå Österåker och 
Vaxholms kommunfullmäktige att fatta beslut enligt beslutsförslaget. 

Måluppfyllelse 
MBR-tekniken ger en större måluppfyllelse både för kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Och beslut om 
kommunal borgen ger möjlighet till att finansiera fortsatt utredning och förverkligande. 

Finansiering 
Finansieringen kommer att hanteras inom Vaxholms budget, i år och kommande år. 

Förslagets konsekvenser 
Konsekvenser för Vaxholm av förverkligande av nytt avloppsreningsverk är förbättrad rening av 
avloppsvatten och möjlighet att omvandla befintligt avloppsreningsverk till en pumpstation. 

Uppföljning och utvärdering 
Arbetet med det nya avloppsreningsverket återrapporteras löpnade till kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande 2022-03-01, Nytt avloppsreningsverk- teknik och lån 

Protokoll styrelsemöte ÖVAR AB 2022-02-24 

Tjänsteutlåtande Roslagsvatten - ändring av teknikval för Margretelunds reningsverk och lån med 
kommunal borgen 2022-03-01 

Protokoll styrelsemöte Vaxholmsvatten 2022-02-24 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd: Marie-Louise Scanlan,

 Koray Kahruman@vaxholm.se 

För kännedom: marie.wiklund@vaxholm.se 
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  Roslagsvatten AB | Box 437 184 26 Åkersberga 
  Tel 08-540 835 00 | Fax 08-540 835 70 
  info@roslagsvatten.se | www.roslagsvatten.se 
 

DOKUMENT ID:  20220225-30105 

DATUM: 2022-02-24 
SIDA 1 AV 3 
 

 

 

Styrelsemötesprotokoll  
 
 
 

PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte ÖVAR AB  

SAMMANTRÄDESDATUM 2022-02-24 

PLATS Margretelunds ARV samt digitalt 

TID Kl. 13.00 – 14.00 

ÖVRIG INFORMATION  

 

 
  

  

 
Sekreterare  

 Marie-Louise Scanlan 

 
Ordförande  

 Bror Jansson 

 
Vd  

 Christian Wiklund 

  

Justerare  

 Malin Forsbrand 
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DOKUMENT ID:  20220225-30105 

DATUM: 2022-02-24 
SIDA 2 AV 3 
 

 Ledamöter  

Bror Jansson, ordförande 
Malin Forsbrand, ledamot,  
Hans Johansson, ledamot, deltog digitalt 
Lars Lindgren, ledamot 
Björn Pålhammar, ledamot 
Johan Carselind, suppleant 
Bengt Sandell, suppleant, deltog digitalt 
 

  
 

   

Frånvarande   

   
 

   
   

 Övriga närvarande  
Christian Wiklund, vd  
Marie-Louise Scanlan, kontorschef 
Maria Appel, ekonomi- och HR-chef 
Magnus Emanuelsson, projektledare 
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DOKUMENT ID:  20220225-30105 

DATUM: 2022-02-24 
SIDA 2 AV 3 
 

  
§1 Öppnande av möte 
 Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.  
  
§2 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
  
§3 Val av protokollförare 
 Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan. 
  
§4 Val av justerare 
 Beslutades att jämte ordförande och vd utse Malin Forsbrand att justera dagens  

protokoll. 
  
§5 Ekonomi Bilaga 1 

 Maria Appel informerade om balansräkning och upparbetade kostnader. Fastställelse av 
årsredovisningen sker på kommande styrelsemöte den 16/3-2022, efter avslutad 
revision.  
 

 

§6 Beslut om teknik och lån Bilaga 2 

 Christian Wiklund informerade om nya rön och ekonomiska utredningar avseende 
teknikval för det nya verket i Margretelund.  
 
Ett beslutsförslag till ÖVAR ABs styrelse för vidare beslut i kommunfullmäktige i 
respektive kommun förevisades avseende nya lån för investeringsbudget för etapp 1 och 
2 med kommunal borgen samt förslag till beslut om att fortsätta projekteringen av det 
nya reningsverket med förordad MBR-teknik. Vaxholmsvatten ABs styrelse har 
rekommenderat ÖVAR AB att föreslå kommunfullmäktige i Vaxholms stad att besluta 
enligt beslutsförslaget. Österåkersvatten ABs styrelse föreslås att på kommande möte 
rekommendera kommunfullmäktige i Österåker att besluta enligt beslutsförslaget. 
 
Beslut  
Styrelsen beslutar 

- att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att besluta att fortsätta 
projekteringen av det nya reningsverket med förordad MBR-teknik, förutsatt att 
Österåkersvatten AB godkänner beslutet.  

- att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att besluta om nya lån med 
kommunal borgen om 941 mkr för ÖVAR AB, med löpande avrop. Lånen 
fördelas på Österåker (81,5 %) 767 mkr och Vaxholm (18,5 %) 174 mkr. 

 

 

§7 Nästa möte  
 16/3-2022 kl. 14.30, styrelsemöte 

 
 

§8 Mötet avslutades  
 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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Ändring av teknikval för Margretelunds reningsverk 
och lån med kommunal borgen 

Förslag till beslut  

ÖVAR:s styrelse föreslår kommunfullmäktige 

att Förorda att använda MBR-teknik för den fortsatta projekteringen av det nya 
avloppsreningsverket på Margretelund 

att för investeringsbudgeten för etapp 1 och 2 på 941 mkr besluta om lån med kommunal borgen 
för Österåker (81,5%) 767 mkr och för Vaxholm med (18,5%) 174 mkr med löpande avrop. 

 

Sammanfattning 

Våren 2020 utfördes en första teknik- och lokaliseringsutredning som utgjorde beslutsunderlag till den 
inriktning och beslut som togs om att använda aktivslamtekniken för det fortsatta utvecklandet av projektet för 
att bygga ett nytt avloppsreningsverk vid Margretelund. 

Under 2021 upphandlades en partner, NCC för att inledningsvis ta fram ett principförslag. Under hösten 2021 
utfördes en fördjupad studie av möjliga utformningar och anpassning till platsen med ett förslag till 
arkitektonisk utformning. Med ökad detaljkunskap och en arkitektonisk utformning utfördes en systemanalys 
som presenterades i jan 2022.  

Med den uppdaterade systemanalysen och med de drifterfarenheter som gjorts på Henriksdals 
avloppsreningsverk så förordas MBR-tekniken då den i jämförelse med de utvärderade alternativen AS och 
MBR 

- har lika LCC-kostnad över tid 
- bäst möter Roslagsvattens visionsdokument 
- bäst kan anpassas till den framtagna arkitektoniska visionen för det nya avloppsreningsverkets 

utformning 
- ger den kortaste totala byggtiden för etapp 1 och 2. 
- lägsta kostnad för ytterligare reningssteg för förstärkt rening av läkemedel 
- stabila och mycket bra reningsresultat 
- bäst effekt för rening av mikroplaster 
- lägst total investering 

MBRs nackdel med högre energi- och kemikalieanvändning kan minskas med användande av solceller och grön 
energi samt med teknisk utveckling och samarbete med övriga avloppsreningsverk i området som valt denna 
teknik. 
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Bolaget ÖVAR AB som ska äga och driva den nya reningsverksanläggningen är bildat och de första 
investeringskostnaderna kommer att börja faktureras till ÖVAR under 2022. Lån med kommunal borgen 
kommer att avropas löpande årsvis i takt med att finansieringsbehov uppstår. 

Bakgrund 

Teknikval Margretelunds reningsverk 

Den första systemvalsanalysen utfördes under 2020 i samband med val av lokalisering som presenteras för 
styrelserna i mars 2020.  

Utredningen var för både lokalisering, Täljö eller Margretelund, och teknik, Aktivslam (AS) eller 
membranbioreaktorteknik (MBR).  

- MBR var främst tänkt för Täljö då kostnad för utrymmet i berg avgjorde 
- Båda alternativen får plats på Margretelund 
-  Aktivslam med sedimentering(AS) förordades för Margretelund 

o Känd teknik 
o Största yta, vilket möjliggör ändring  
o Lägst energiförbrukning och få kemikalier 

Det som beslöts våren 2020 var att  

- Bygga det nya avloppsreningsverket på Margretelund med aktivslamteknik. 

Genomförandet av projektet är uppdelat i tre etapper 

- Etapp 1, enligt gällande tillstånd om 57 000 pe och enligt gällande detaljplan 
- Etapp 2, projektera för en belastning om 93 000 pe 
- Etapp 3, förbereda för en möjlig belastning om 125 00 pe. 

Under 2021 upphandlas en entreprenör för att genomföra projektet i partnering. Kontrakt skrevs med NCC i 
juni 2021. 

Partneringsprojektet är indelat i tre faser 

- Fas 0, genomförande av systemvalsanalys och utarbetande av principförslag. 
- Fas 1, systemhandling. 
- Fas2, genomförande. 

Under hösten 2021 har ett systemval genomförts. Fyra olika processtekniska alternativ utvärderades, två olika 
utformningar av aktivslamteknik med sedimentering (AS), ett med aktivslamteknik med avskiljning i membran 
(MBR) och ett med samma teknik som befintligt reningsverk på Margretelund (MBBR) 

Utvärderingen gjordes utifrån givna förutsättningar  

- den gällande detaljplanen,  
- Roslagsvattens visionsdokument och  
- LCC-analys (investerings- och driftkostnader över tid).  

Den teknik som till störst del uppfyllde Roslagsvattens visionsdokument var MBR-tekniken.  
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Ett av AS alternativen och MBBR var både dyrare (LCC) och gav inga fördelar ur visionsdokument eller 
detaljplanen och därför genomfördes en fördjupad studie för ett AS- och ett MBR-alternativ. 

Följande fördelar finns med de båda teknikerna. 

Aktivslam med avskiljning i membran MBR 

+ Ger partikel- och mikroplastfritt vatten 
+ Enklare och miljömässigt säkrare när läkemededelsrening ska införas. 
+ Förbättrad avskiljning av bakterier 
+ Mycket stabilt driftresultat utan variationer 
+ Minskar belastning av organiskt material  
+ Lägst investering 

Aktivslam med avskiljning i sedimentering AS 

+ Lägre energiförbrukning 
+ Enbart driftkemikalier 
+ Teknik som använts länge och på de flesta ARV i världen 
+ Lägst driftkostnad 

Både teknikerna är oberoende av val av slambehandlingen som nuvarande utvärderas för Margretelund, HTC 
och rötningsteknik. 

Den sammanfattning som presenterades och utgjorde grunden för utvärdering våren 2020 för MBR teknik var: 

- Ny teknik. Anläggningar finns främst i USA, Tyskland och en större i Danmark 
- Inga anläggningar i drift i Sverige, den första större byggs nu. Henriksdals reningsverk och den första 

linjen under våren 2020 

MBR-tekniken har nu utvärderats under mer än ett vid Henriksdals reningsverk med mycket goda resultat och 
givna garantivärden har uppnåtts avseende energi. Henriksdal har med utgångspunkt från driften av linje 1 
beslutat att bygga ut hela reningsverket till 1,6 miljoner PE med MBR-teknik. Även SYVAB har valt MBR teknik 
för utbyggnad av Himmerfjärdens reningsverk. I den uppdaterade systemanalysen under 2021 har därför ett 
lägre riskpåslag på driftkostnader kunnat användas i LCC-analysen. 

Den fördjupade LCC-analysen uppvisar i stort likartade kostnader över tid för de båda alternativen AS och MBR. 

De två teknikerna har väsentligt olika teknisk utgångspunkt för vad som avgör kapaciteten av en anläggning 

- MBR-teknikens kapacitet avgörs av den hydrauliska kapaciteten och av antalet membran  
- AS-teknikens kapacitet avgörs av antalet byggda bassänger 

Med anpassning till platsen och den valda utformningen medför detta att  

- En MBR-anläggning kan  
o byggas på en gång även för etapp två men utrustas enbart med membran för det gällande 

tillståndet för etapp 1 på 57 000 pe.  
o byggnadsmässigt är därmed området färdigställt och tillgängligt kring 2027 

 
- En AS-anläggning  
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o Måste byggas i etapper med volymer för etapp 1 och därefter, efter erhållande av nytt 
tillstånd kompletteras med erforderliga volymer och bassänger. 

o Etapp 1 färdigställs därmed till år 2026 och därefter återupptas byggnadsarbeten kring 2028 
för att möta behoven för etapp 2 till 2030.  

o Området blir därmed byggnadsteknisk klart först omkring 2031. 

Lån och kommunal borgen 

I februari 2020 togs en första grovt uppskattad budget fram för hela projektet. Sweco medverkade i 
kalkylarbetet. Den totala budgeten är på 941 mkr och inkluderar allt inom stängslet, inklusive rivning av 
befintliga byggnader, entreprenadpåslag, oförutsedda kostnader, Roslagsvattens egna kostnader och 
projektering. Denna budget är beslutad i både Österåkers kommuns och Vaxholms stads kommunfullmäktige. 
Inför fas 1 kommer ett första riktpris som blir den första riktiga budgeten att tas fram för projektet. Detta 
kommer att kalkyleras under våren 2022.  

Bolaget ÖVAR AB som ska äga och driva den nya reningsverksanläggningen är bildat och de första 
investeringskostnaderna kommer att börja faktureras till ÖVAR under 2022 när fastigheten är förrättad.  

Beräknad lyftplan för etapp 1 och 2 

 

Vaxholmsvatten 
Vid Vaxholmsvattens styrelsemöte den 24 februari 2022 beslutade styrelsen att rekommendera ÖVAR AB att 
föreslå respektive kommunfullmäktige att besluta att fortsätta projekteringen av det nya reningsverket med 
förordad MBR-teknik. Styrelsen beslutade även att rekommendera ÖVAR ABs styrelse att föreslå respektive 
kommunfullmäktige att besluta om nya lån med kommunal borgen om 941 mkr för ÖVAR AB. Lånen fördelas på 
Österåker (81,5 %) 767 mkr och Vaxholm (18,5 %) 174 mkr. 

Ärende 

Eftersom MBR-tekniken möjliggör att området omkring reningsverket kan ges sin slutgiltiga utformning (för 
etapp 1 och 2) redan 2027 och påverkan på omgivningen kan minskas med ett antal års byggnation är detta 
alternativ att föredra för närliggande bebyggelse. Tekniken möjliggör dessutom att området tillgängliggörs för 
allmänheten genom en park redan 2027, som alternativ till att vara en byggarbetsplats fram till 2031. 

MBR-tekniken möter förutsättningarna som detaljplanen ger, uppnår bäst Roslagsvattens visionsdokument för 
reningsverket, kostnaderna bedöms i detta skede ligga på samma nivå som för AS, samtidigt som tekniken ger 
förutsättningar för bättre rening av partiklar, mikroplast och läkemedel. 

Med bakgrund av ovanstående så förordar Roslagsvatten att MBR används som huvudteknik för det nya 
avloppsreningsverket i Margretelund. Styrelsen för ÖVAR AB har beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
detsamma.  

För att möjliggöra investeringen av etapp 1 och 2 på 941 mkr föreslår styrelsen för ÖVAR AB 
kommunfullmäktige att besluta om lån med kommunal borgen för Österåker (81,5%) 767 mkr och för Vaxholm 
med (18,5%) 174 mkr med löpande avrop. 

MKR 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TOTALT

Österåker 95,8 194,5 261,1 106,0 24,5 24,5 24,5 20,4 15,8 767,0

Vaxholm 21,8 44,2 59,3 24,1 5,6 5,6 5,6 4,6 3,6 174,1

Totalt 117,6 238,7 320,4 130,0 30,0 30,0 30,0 25,0 19,4 941,1
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Christian Wiklund  
VD, Roslagsvatten och Vaxholmsvatten   

 

 

Bilaga 1. Protokoll styrelsemöte ÖVAR AB 2022-02-24 
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Styrelsemötesprotokoll 
 
 
 

PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Vaxholmsvatten AB 

SAMMANTRÄDESDATUM 2022-02-24 

PLATS Margretelunds ARV samt digitalt 

TID Kl. 09.00 – 12.00 

ÖVRIG INFORMATION Styrelsemötet föregicks av ett besök på HTC-anläggningen 

 

 
Sekreterare  

 Marie-Louise Scanlan 

 
Ordförande  

 Malin Forsbrand 

 
Vd  

 Christian Wiklund 

 
Justerare 

 

 Lars Lindgren  

  

  

  

  

 
  

159



 
 
 
   

   
  Roslagsvatten AB | Box 437, 184 26 Åkersberga 
  Tel 08-540 835 00 | Fax 08-540 835 70 
  kundservice@roslagsvatten.se | www.roslagsvatten.se 
 

DOKUMENT ID:  20220225-30106 

DATUM: 2022-02-24 
SIDA 2 AV 5 
 

 Ledamöter  

Malin Forsbrand, ordförande 
Michael Baumgarten, ledamot, närvarande §§ 5-14 
Lars Lindgren, ledamot 
Bengt Sandell, ledamot 
Mikael Vigvinter, ledamot 

  

Susanne Edén, adjungerad ledamot 
 

  

   

Frånvarande 
Anna-Lena Nordén, ledamot 
 
 

  

Övriga närvarande  
Christian Wiklund, vd  
Marie-Louise Scanlan, kontorschef 
Maria Appel, ekonomi och HR-chef 

 

Terees von Stedingk, kommunansvarig VA 
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik 
Magnus Emanuelsson, projektledare 
Aleksandra Lazic, utvecklingsingenjör 
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§1 Öppnande av möte 
 Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.  
  
§2 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
  
§3 Val av protokollförare 
 Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan. 
  
§4 Val av justerare 
 Beslutades att jämte ordförande och vd utse Lars Lindgren att justera dagens  

protokoll.  
 

§5 ÖVAR 
Christian Wiklund informerade om nya rön och ekonomiska utredningar avseende 
teknikval för det nya verket i Margretelund.  
 
Ett beslutsförslag till ÖVAR ABs styrelse för vidare beslut i kommunfullmäktige i 
respektive kommun förevisades avseende nya lån för investeringsbudget för etapp 1 och 
2 med kommunal borgen samt förslag till beslut om att fortsätta projekteringen av det 
nya reningsverket med förordad MBR-teknik. 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar 

- att rekommendera ÖVAR ABs styrelse att föreslå respektive kommunfullmäktige 
att besluta om nya lån med kommunal borgen om 941 mkr för ÖVAR AB. Lånen 
fördelas på Österåker (81,5 %) 767 mkr och Vaxholm (18,5 %) 174 mkr. 

- att rekommendera ÖVAR AB att föreslå respektive kommunfullmäktige att 
besluta att fortsätta projekteringen av det nya reningsverket med förordad 
MBR-teknik. 

 

Bilaga 1 

§6 Vd informerar 
Christian Wiklund informerade om bolagets arbete med risken för störningar i tillgången 
på kemikalier som används av reningsverken. En grupp arbetar med frågan och en plan 
är framtagen för ett eventuellt byte av kemikalier.  

 

Bilaga 1 

§7 Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
  

 

§8 Ekonomi 
Maria Appel redovisade det preliminära årsbokslutet och resultatet per 31/12-2021. 
Fastställelse av årsredovisningen sker på kommande styrelsemöte efter avslutad revision. 
 
Budgetförutsättningar 
Maria Appel förevisade förslag till budgetförutsättningar och styrelsen ombads 
återkomma med eventuella önskemål om fler som underlag för planeringsarbetet. 

Bilaga 2 
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§9 Verksamhetsområden 

Terees von Stedingk informerade om förslag till korrigering av verksamhetsområden i 
Vaxholms stad. 
 
Beslut 
Styrelsen beslutade 

- att föreslå kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten fastighet enligt förevisat underlag, att gälla från och 
med att beslutet i kommunfullmäktige vinner laga kraft. 

 

Bilaga 3-4 

§10 VA 
Terees von Stedingk informerade om pågående arbeten och projekt. 
 
Skarpö: VA är nu färdigställt med drygt 76 procents kostnadstäckning av anläggnings-
avgifter. Norrberget/Hamngatan: aktuell tidplan för färdigställande är juni 2022. 
Soldatgatan: arbetet kommer genomföras från september 2022 till maj 2023. Rindö 
smedja: en kompletterande förstudie med VA-ekonomisk jämförelse av olika scenarion 
har utförts. Johannesbergsparken: stort avrinningsområde med utlopp i Johannesbergs-
parken. Tre alternativ utredda ur tekniskt och ekonomiskt perspektiv. 

 

Bilaga 5 
 

§11 Drift av återvinningscentraler 
Peter Nyström presenterade ett förslag om drift av återvinningscentraler i Vaxholm och 
Österåker med personal anställd av Roslagsvatten och svarade på styrelsens frågor. 
 
Beslut 
Styrelsen beslutade 

- att Roslagsvattens återvinningscentraler på fastlandet bemannas av personal 
anställd av Roslagsvatten samt att övriga driftsfunktioner handlas upp i nya avtal 
från och med den 1 april 2023, under förutsättning att Österåkersvatten ABs 
styrelse fattar samma beslut. 

 
Malin Forsbrand, Michael Baumgarten och Bengt Sandell bifaller förslaget. Lars Lindgren 
och Mikael Vigvinter reserverar sig mot beslutet. 

 

Bilaga 6-7 

§12 Avfall och miljölogistik 
Peter Nyström informerade om pågående arbeten och projekt.  
 
Vaxholms återvinningscentral 
Ett förslag till invigningsdatum är framtagen, 26 april 2022. Arbeten med planteringar 
och sedumtak återstår.   
 
Upphandlingar av insamling rest- och matavfall 
Avtal är tilldelade för både fastland och skärgård. Ny entreprenör på fastlandet, Nordisk 
Återvinning Service AB, och befintlig entreprenör, Liselotte Lööf Milj AB, fortsätter i 
skärgården. 
 

Bilaga 8 

   

162



 
 
 
   

   
  Roslagsvatten AB | Box 437, 184 26 Åkersberga 
  Tel 08-540 835 00 | Fax 08-540 835 70 
  kundservice@roslagsvatten.se | www.roslagsvatten.se 
 

DOKUMENT ID:  20220225-30106 

DATUM: 2022-02-24 
SIDA 5 AV 5 
 

§13 Nästa möte  

 16/3-2022 kl. 13.00 styrelsemöte.  
   
§14 Mötet avslutades  

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
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§ 10 Omfördelning av investeringsmedel under 2022, från den 
allmänna potten för trafiksäkerhetshöjande åtgärder till 
stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt och ishallen 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar 
• Till kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars ska handlingarna kompletteras med ett 

tydliggörande av konsekvenserna för arbetet med de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna med 
anledning av dagens beslutsförslag till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
1. Delar av budget (uppskattningsvis ca 2,3 mnkr) för trafiksäkerhetshöjande åtgärder (3,6 mnkr) 

under 2022 får användas för nödvändiga investeringsåtgärder inom stadsbyggnadsprojektet 
Resarö mitt under 2022.  

2. Stadsbyggnadsförvaltningen får därtill möjligheten att i mån av utrymme inom denna budget 
om 3,6 miljoner kronor även använda medel för fortsatt utredning av ny ishall. 

Protokollsanteckning 
Anna-Lena Nordén (WP) anmäler protokollsanteckning om att ledamöterna i nämnden för teknik, fritid 
och kultur (TFK), Anna-Lena Nordén (WP) samt Fredrik Östman (C), tar med sig frågan till TFK. 

Ärendebeskrivning 
I Vaxholms stads Mål och budget 2022-2024 finns det 3,6 miljoner kronor avsatta för långsiktiga 
investeringar för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Budget för infrastrukturåtgärder avseende 
Trafikåtgärder Resarö mitt finns avsatt för år 2023 (4,2 miljoner kronor) och 2024 (20 miljoner kronor). 
Efter beslut i kommunfullmäktige (KF §84, 2021-11-15) fastslogs förslag till investeringsbudget 2022-
2024 med tillägg om att förslag till budgetmedel för ishallen sköts fram ett år, till år 2023 (30 miljoner 
kronor) och år 2024 (60 miljoner kronor). 

Utifrån en översyn av det samlade behovet för kommunens trafikåtgärder, behov av drift och underhåll 
av Överbyvägen samt avtalade motprestationer inom stadsmiljöavtalet och det beviljade bidrag vi 
erhållit för renovering av Vaxholms kajer har förvaltningen enats om att det är till fördel att använda 
avsatta medel för trafiksäkerhetshöjande åtgärder till att specifikt användas för projekt Resarö mitt. 
Projektet omfattar flera betydande trafiksäkerhetshöjande åtgärder; till exempel en ny och förlängd 
gång- och cykelvägen utmed Överbyvägen, en ny cirkulationsplats i korsningen Överbyvägen, 
Resarövägen och Ytterbyvägen samt nya busshållplatser och avlämningsfickor för skolelever till Resarö 
skola. 

Utöver ett behov av att kunna handla upp nödvändiga konsulter inom Resarö mitt har förvaltningen 
även uppmärksammat ett behov och intresse av att komma framåt med utredningen för ny ishall. I 
samband med kommunfullmäktiges beslut för Mål och budget 2022-2024 beslöts att skjuta fram 
investeringsmedlen för ny ishall med ett år till 2023 och 2024. Tillsammans med att det i driftsbudgeten 
hos exploateringsenheten för år 2022 saknas avsatta medel för utredningar av ishall innebär det att 
projektet i år saknar utredningsmedel. För att möjliggöra fortsatt framdrift av utredningar, arkitekter 
och byggprojektledning fordras ytterligare finansiering för år 2022. Därav förordar förvaltningen att, i 
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Kommunstyrelsens planeringsutskott 
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..…………………….. 
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mån av utrymme inom avsatt budget om 3,6 miljoner kronor för trafiksäkerhetshöjande åtgärder, även 
erhålla mandat att få omfördela medel för fortsatt utredning av ny ishall. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Sara Strandberg (V) yrkar att planeringsutskottet ska besluta om ett tillägg avseende att handlingarna 
ska kompletteras till kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars med ett tydliggörande av 
konsekvenserna för arbetet med de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna med anledning av dagens 
beslutsförslag till kommunstyrelsen. 

Lars Lindgren (M) yrkar avslag på punkt två. 

Anna-Lena Nordén (WP) yrkar bifall till punkt två. 

Proposition 
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden börjar med att fråga om arbetsutskottet kan bifall punkt 1 och finner bifall till detta. 

Ordföranden fortsätter med att ställa proposition på om punkt 2 ska avslås eller bifallas och finner att 
arbetsutskottet bifaller punkt 2. 

Ordföranden konstaterar att Sara Strandbergs (V) tilläggsyrkande kvarstår och finner bifall till yrkandet. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2022-02-23; Omfördelning av investeringsmedel under 2022, från den allmänna potten 
för trafiksäkerhetshöjande åtgärder till stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt och ishallen 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Richard Hallman, Stadsbyggnadsförvaltningen 

För kännedom: Susanne Edén, stadsbyggnadsförvaltningen    
 Koray Kahruman, Ekonomienheten   
 Alexander Erichsen, Ekonomienheten   
 Alexander Wahlstedt, Tekniska enheten 
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Omfördelning av investeringsmedel under 2022, från den allmänna 
potten för trafiksäkerhetshöjande åtgärder till 
stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt och ishallen 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Delar av budget (uppskattningsvis ca 2,3 mnkr) för trafiksäkerhetshöjande åtgärder (3,6 mnkr) under 
2022 får användas för nödvändiga investeringsåtgärder inom stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt under 
2022.  

Stadsbyggnadsförvaltningen får därtill möjligheten att i mån av utrymme inom denna budget om 3,6 
miljoner kronor även använda medel för fortsatt utredning av ny ishall. 

Sammanfattning 
I Vaxholms stads Mål och budget 2022-2024 finns det 3,6 miljoner kronor avsatta för långsiktiga 
investeringar för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Budget för infrastrukturåtgärder avseende 
Trafikåtgärder Resarö mitt finns avsatt för år 2023 (4,2 miljoner kronor) och 2024 (20 miljoner kronor). 
Efter beslut i kommunfullmäktige (KF §84, 2021-11-15) fastslogs förslag till investeringsbudget 2022-
2024 med tillägg om att förslag till budgetmedel för ishallen sköts fram ett år, till år 2023 (30 miljoner 
kronor) och år 2024 (60 miljoner kronor). 

Utifrån en översyn av det samlade behovet för kommunens trafikåtgärder, behov av drift och underhåll 
av Överbyvägen samt avtalade motprestationer inom stadsmiljöavtalet och det beviljade bidrag vi 
erhållit för renovering av Vaxholms kajer har förvaltningen enats om att det är till fördel att använda 
avsatta medel för trafiksäkerhetshöjande åtgärder till att specifikt användas för projekt Resarö mitt. 
Projektet omfattar flera betydande trafiksäkerhetshöjande åtgärder; till exempel en ny och förlängd 
gång- och cykelvägen utmed Överbyvägen, en ny cirkulationsplats i korsningen Överbyvägen, 
Resarövägen och Ytterbyvägen samt nya busshållplatser och avlämningsfickor för skolelever till Resarö 
skola. 

Utöver ett behov av att kunna handla upp nödvändiga konsulter inom Resarö mitt har förvaltningen 
även uppmärksammat ett behov och intresse av att komma framåt med utredningen för ny ishall. I 
samband med kommunfullmäktiges beslut för Mål och budget 2022-2024 beslöts att skjuta fram 
investeringsmedlen för ny ishall med ett år till 2023 och 2024. Tillsammans med att det i driftsbudgeten 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Susanne Edén 
Stadsbyggnadschef 
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hos exploateringsenheten för år 2022 saknas avsatta medel för utredningar av ishall innebär det att 
projektet i år saknar utredningsmedel. För att möjliggöra fortsatt framdrift av utredningar, arkitekter 
och byggprojektledning fordras ytterligare finansiering för år 2022. Därav förordar förvaltningen att, i 
mån av utrymme inom avsatt budget om 3,6 miljoner kronor för trafiksäkerhetshöjande åtgärder, även 
erhålla mandat att få omfördela medel för fortsatt utredning av ny ishall. 

Ärendebeskrivning 
I Vaxholms stads Mål och budget 2022-2024 finns det inom långsiktiga investeringar för Trafikåtgärder 
Resarö mitt avsatt 4,2 miljoner kronor år 2023 och 20 miljoner kronor för år 2024. Därtill fanns ett 
förslag för en budget av ny ishall om 30 miljoner kronor år 2022 och 60 miljoner kronor år 2023 dock 
kom detta förslag i samband med beslutet (KF §84, 2021-11-15) att senareläggas ett år. 

Utifrån uppmärksammat intresse och behov av ny ishall samt för att uppnå överenskommelser i tecknat 
stadsmiljöavtal för Replipunkt Vaxholm (Vaxholms kajer) med Trafikverket; uppmärksammar 
förvaltningen ett behov av ekonomiska medel för dessa två projekt under år 2022. 

Detaljplanen, Dp 382, fick laga kraft 6 april 2021. Detaljplanen möjliggör nya bostäder, viss 
verksamhetsutveckling och en förbättrad trafikinfrastruktur i Resarö mitt. Detaljplanen möjliggör bland 
annat anläggande av en ny cirkulationsplats i korsningen Överbyvägen, Resarövägen och Ytterbyvägen; 
anläggande av busshållplatser i samråd med Trafikförvaltningen; avlämningsficka och 
bilparkeringsplatser samt utbyggnad av gång- och cykelväg utmed hela Överbyvägen. Idag är gång- och 
cykelvägen utbyggd mellan livsmedelsbutiken i korsningen Överbyvägen-Resarövägen och 
Överbyslingans korsningspunkt med Överbyvägen. 

Trafikverket är väghållare för Resarövägen och Ytterbyvägen. Kommunen tog över som formell 
väghållare för Överbyvägen i samband med att detaljplanen, Dp 382, fick laga kraft. 2014 och 2018 
ingick Vaxholms stad och Trafikverket avtal för trafikinfrastrukturutvecklingen inom det allmänna 
vägnätet som detaljplanen möjliggör. Vidare har Trafikverket och Vaxholms stad med medsökande 
Region Stockholm även ingått ett stadsmiljöavtal för Vaxholms kajer. Kommuner och regioner kan söka 
stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, genom så kallat stadsmiljöavtal. Trafikverket har via 
stadsmiljöavtalet beviljat ett stöd om 185 750 000 kr för att genomföra åtgärden Replipunkt Vaxholm 
(Vaxholms kajer) mellan år 2021–2026. Stödet beviljas med villkoret att Vaxholms stad och medsökande 
Region Stockholm genomför 16 motprestationer. Två av dessa motprestationer ska ske inom projekt 
Resarö mitt. 

Motprestation nummer 10 i stadsmiljöavtalet är planerad utbyggnad av gång- och cykelvägen utmed 
Överbyvägen med en bredd på 3 m. Det är en utbyggnad av befintligt gång- och cykelstråk för att 
förbättra tillgängligheten till grundskola (F-6), förskola och livsmedelsaffär för invånare i Överby. En ny 
GC-passage byggs även. Anläggningsarbetet planeras ske februari 2023 till och med december 2023. 

Motprestation nummer 14 i stadsmiljöavtalet är ombyggnation av befintlig T-korsning i Resarö mitt till 
cirkulationsplats (med två GC-passager), gång- och cykelytor förbättras, trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
för oskyddade trafikanter, nytt hållplatsläge för kollektivtrafiken samt en ny hämtning- och 
lämningslösning för grundskolan (F-6). Anläggningsarbetet planeras ske augusti 2023 till och med 
augusti 2025. 

167



Tjänsteutlåtande 
2022-02-23 

Änr KS 2022/35.040 
3 av 5 

 
 
 

I januari 2022 hölls ett startmöte med Trafikverket för trafikinfrastrukturutvecklingen i Resarö mitt. 
Trafikverket ska enligt avtal granska och godkänna detaljerade handlingar för de åtgärder som påverkar 
de allmänna vägarna eller dess vägområden. De detaljerade handlingar ska sedan ligga till grund för ett 
genomförandeavtal som ska ingås innan några anläggningsarbeten kan påbörjas. Utifrån detta är 
målsättningen att kommunen ska kunna leverera detaljerade handlingar för trafikinfrastrukturen till 
Trafikverket hösten 2022.  

Projektörer behövs inom samtliga teknikområden; med teknisk kunnande inom gata, belysning, VA, 
geoteknik, dagvattenhantering, med mera. 

Utrednings- och projekteringsarbetet för trafikinfrastrukturen erfordrar att att avrop av konsulter i olika 
discipliner genomförs från Addas ramavtal ”Förmedlingstjänst av tekniska konsulter STIC 2019 ” gällande 
förmedling av tekniska konsulter.  

För att hålla tidsplanens planering av anläggningsarbetet i Resarö mitt erfordras att Vaxholms stad håller 
en hög och kontinuerlig upphandlingstakt av tekniska konsulter där samordningsvinster även finns. För 
att öka upphandlingstakten föreslås därför att förvaltningen genom exploateringschefen ges 
direktdelegation för avrop genom förnyad konkurrensutsättning från ramavtalet ”Förmedling av 
tekniska konsulter STIC 2019” samt underteckna avtal därefter. Utifrån sådan delegation fordras också 
att förvaltningen och exploateringsenheten har budget för att handla upp konsulter. Budget finns för år 
2023 och 2024 men saknas för år 2022.  

I Vaxholms stads Mål och budget 2022-2024 finns det för långsiktiga investeringar avsatt 3,6 miljoner 
kronor för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Utifrån en översyn av det samlade behovet för kommunens 
trafikåtgärder, behov av drift och underhåll av Överbyvägen samt avtalade motprestationer inom 
stadsmiljöavtalet och det beviljade bidrag vi erhållit för renovering av Vaxholms kajer har förvaltningen 
enats om att det är till fördel att använda avsatta medel för trafiksäkerhetshöjande åtgärder till att 
specifikt användas för projekt Resarö mitt.  

Utöver ett behov av att kunna handla upp nödvändiga konsulter inom Resarö mitt har förvaltningen 
även uppmärksammat ett behov och intresse av att komma framåt med utredningen för ny ishall. Då 
projektet i år saknar medel för att möjliggöra fortsatt framdrift av utredningar, arkitekter och 
byggprojektledning förordar förvaltningen att, i mån av utrymme inom avsatt budget om 3,6 miljoner 
kronor för trafiksäkerhetshöjande åtgärder, förvaltningen även erhåller mandat för att få omfördela 
ekonomiska medel för fortsatt utredning av ny ishall. 

Bedömning 
Bedömningen är att, om i detta ärende föreslaget beslut tas, kommer de två projekten effektivt kunna 
upprätthålla tecknade avtal och uppsatta tidsplaner. 

Ur ett barnperspektiv innebär genomförandet av trafikinfrastrukturen i Resarö mitt utifrån 
lagakraftvunnen detaljplan flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder i området. Resarö skola får en 
avlämningsficka samt nya parkeringsplatser som trafiksäkert nås via gång- och cykeltunnel under 
Resarövägen. Utbyggnad av gång- och cykelvägar i området bidrar även till ökad trafiksäkerhet för de 
barn som rör sig till fots i området. De nya busshållplatserna är i närheten av skolan och säkerställer 
fortsatt möjlighet för kollektivtrafikresande. När det gäller utredning av ny ishall möjliggör sådant arbete 
en framtida långsiktig hållbarhet avseende motion och idrottsutövande för inte minst barn. 
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Måluppfyllelse 
Genom att ge förvaltningen besked om möjligt användande av ekonomiska medel för 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt omfördela ekonomiska medel till att även kunna omfatta ny ishall 
kan tidplanerna för dessa två projekt upprätthållas och mål om förbättrad livsmiljö och kvalitet 
tillgodoses. De ekonomiska medlen användas därmed på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder med förbättrade trottoarer, gång- och cykelvägar, avlämningsficka till 
Resarö skola, nya busshållplatser, ny cirkulationsplats gynnar samtliga resenärer. Fortsatt 
utredningsarbete för ny ishall möjliggör för förbättrade möjligheter för medborgare att långsiktigt 
hållbart utöva motion och idrott. 

Finansiering 
Finansiering innebär ett förtydligat användande av avsatta ekonomiska medel för 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt en omfördelning till att nämnda avsatta medel även kan användas 
till utredning av ny ishall. 

Förslagets konsekvenser 
Ett beslut taget enligt förvaltningens förslag medför en ekonomisk möjlighet för förvaltningen att handla 
upp nödvändiga konsulter och tilldela nödvändig byggprojektledning och projektledning av Resarö mitt 
och projekt ny ishall. Det innebär samtidigt att tidsplanerna för projekten kan upprätthållas och att 
arbetena kan fortgå utan att pausas.  

Det innebär också att kommunen möjliggör lämnad tidsplan för färdigställandet av motprestation 
nummer 10 och 14 inom stadsmiljöavtalet samt att kommunen kan fullfölja det avtal som Vaxholms stad 
upprättat med Trafikverket avseende trafikinfrastrukturutvecklingen inom det allmänna vägnätet som 
detaljplanen för Resarö mitt medger.  

Därtill medger sådant beslut att kommunen kan erhålla samordningsvinster avseende 
förbättringsarbeten som måste ske av Överbyvägen och som då kan ske samtidigt som utbyggnad av 
gång- och cykelväg utmed Överbyvägen planeras ske. Om genomförandet av gång- och cykelvägen 
senareläggs kommer sådant anläggande, på grund av närheten till Överbyvägen, medföra negativa 
konsekvenser på vägen som kommer att medföra behov av reparations- och förbättringsarbeten.  

Uppföljning och utvärdering 
Ett beslut taget enligt förvaltningens förslag medför en ekonomisk möjlighet att handla upp nödvändiga 
konsulter och tilldela nödvändig byggprojektledning och projektledning av Resarö mitt och projekt ny 
ishall. Denna ekonomiska möjlighet och realiseringen av sådan möjlighet kommer att hanteras i särskild 
ordning och redovisas i separata ärenden till kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande 2022-02-23; Omfördelning av investeringsmedel under 2022, från den allmänna potten 
för trafiksäkerhetshöjande åtgärder till stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt och ishallen 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Richard Hallman, Stadsbyggnadsförvaltningen 
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För kännedom: Susanne Edén, stadsbyggnadsförvaltningen    
 Koray Kahruman, Ekonomienheten   
 Alexander Erichsen, Ekonomienheten   
 Alexander Wahlstedt, Tekniska enheten 
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§ 11 Direktdelegation för avrop 
projekteringsledare/byggprojektledare, Resarö mitt 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Exploateringschef ges utökad delegation om 3 miljoner kronor avseende avrop på befintligt ramavtal 
(ADDA) för konsulttjänster till projekteringsledning/byggprojektledning Resarö mitt.  

Exploateringschef ges delegation att:  

• Godkänna upphandlingsunderlag 
• Besluta om tilldelning av vinnande anbud 
• Signera avtal med vinnande anbud  

Ärendebeskrivning 
Genomförandet av detaljplan 382 i Resarö mitt innebär bland annat en förbättrad trafikinfrastruktur. 
Utvecklingen av trafikinfrastrukturen i Resarö mitt är även motprestationer i tecknat stadsmiljöavtal för 
Replipunkt Vaxholm (Vaxholms kajer) med Trafikverket. Tidsplanen anger anläggningsstart i februari 
2023 för utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Överbyvägen samt augusti 2023 för ny 
cirkulationsplats, med mera. 

Förvaltningen har behov att avropa konsulttjänster om ca 3 Mkr för 
projekteringsleding/byggprojektledning i projektet Resarö mitt. Avropet sker genom förnyad konkurrens 
via Addas ramavtal för Tekniska konsulter.  

Exploateringschef föreslås ges i uppdrag att godkänna underlag, tilldela och teckna avtal.  

En direktdelegation för avrop av exploateringschef gällande Resarö mitt kommer att ge en stabilitet i att 
avtal kan tecknas med de tekniska konsulterna när detta erfordras för att kunna hålla tidsplanen som 
tecknat stadsmiljöavtal satt och det blir en tidsmässig vinst vid handläggningen av tilldelning av 
konsultavtalen. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande; Direktdelegation för avrop projekteringsledare/byggprojektledare, Resarö mitt 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Richard Hallman, stadsbyggnadsförvaltningen   
 Lina Bergdahl, stadsbyggnadsförvaltningen 

För kännedom: Susanne Edén, stadsbyggnadsförvaltningen 
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Direktdelegation för avrop projekteringsledare/byggprojektledare, 
Resarö mitt 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsens besluta 
Exploateringschef ges utökad delegation om 3 miljoner kronor avseende avrop på befintligt ramavtal 
(ADDA) för konsulttjänster till projekteringsledning/byggprojektledning Resarö mitt.  

Exploateringschef ges delegation att:  

• Godkänna upphandlingsunderlag 
• Besluta om tilldelning av vinnande anbud 
• Signera avtal med vinnande anbud  

Sammanfattning 
Genomförandet av detaljplan 382 i Resarö mitt innebär bland annat en förbättrad trafikinfrastruktur. 
Utvecklingen av trafikinfrastrukturen i Resarö mitt är även motprestationer i tecknat stadsmiljöavtal för 
Replipunkt Vaxholm (Vaxholms kajer) med Trafikverket. Tidsplanen anger anläggningsstart i februari 
2023 för utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Överbyvägen samt augusti 2023 för ny 
cirkulationsplats, med mera. 

Förvaltningen har behov att avropa konsulttjänster om ca 3 Mkr för 
projekteringsleding/byggprojektledning i projektet Resarö mitt. Avropet sker genom förnyad konkurrens 
via Addas ramavtal för Tekniska konsulter.  

Exploateringschef föreslås ges i uppdrag att godkänna underlag, tilldela och teckna avtal.  

En direktdelegation för avrop av exploateringschef gällande Resarö mitt kommer att ge en stabilitet i att 
avtal kan tecknas med de tekniska konsulterna när detta erfordras för att kunna hålla tidsplanen som 
tecknat stadsmiljöavtal satt och det blir en tidsmässig vinst vid handläggningen av tilldelning av 
konsultavtalen. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har behov att avropa konsulttjänster för projektet Resarö mitt. Avropet sker genom 
förnyad konkurrens via Addas ramavtal för Tekniska konsulter.  

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Lina Bergdahl 
Exploateringsingenjör 
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Detaljplanen, Dp 382, fick laga kraft 6 april 2021. Detaljplanen möjliggör nya bostäder, viss 
verksamhetsutveckling och en förbättrad trafikinfrastruktur i Resarö mitt. Detaljplanen möjliggör bland 
annat anläggande av en ny cirkulationsplats i korsningen Överbyvägen, Resarövägen och Ytterbyvägen; 
anläggande av busshållplatser i samråd med Trafikförvaltningen; avlämningsficka och 
bilparkeringsplatser; utbyggnad av gång- och cykelväg utmed hela Överbyvägen, idag är gång- och 
cykelvägen utbyggd mellan livsmedelsbutiken och Överbyslingans korsningspunkt med Överbyvägen. 

Trafikverket är väghållare till Resarövägen och Ytterbyvägen. Kommunen tog över som formell 
väghållare för Överbyvägen i samband med att detaljplanen, Dp 382, fick laga kraft. 

2014 och 2018 ingick Vaxholms stad och Trafikverket avtal för trafikinfrastrukturutvecklingen inom det 
allmänna vägnätet som detaljplanen möjliggör. Avtalen stipulerar att kommunen inför fortsatt process 
ska ta fram detaljerade handlingar för de åtgärder som påverkar de allmänna vägarna eller dess 
vägområde. Handlingarna ska granskas och godkännas av Trafikverket. Handlingarna ska sedan utgöra 
underlag för ett genomförandeavtal mellan Trafikverket och Vaxholms stad. Genomförandeavtalet ska 
reglera byggnadstekniska detaljer, mellanhavanden under byggtiden, garantitider, m.m.  

Trafikverket och Vaxholms stad med medsökande Region Stockholm har även ingått ett stadsmiljöavtal 
för Vaxholms kajer. Kommuner och regioner kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, genom 
så kallat stadsmiljöavtal. Trafikverket har via stadsmiljöavtalet beviljat ett stöd om 185 750 000 kr för att 
genomföra åtgärden Replipunkt Vaxholm (Vaxholms kajer) mellan år 2021–2026. Stödet beviljas med 
villkoret att Vaxholms stad och medsökande Region Stockholm genomför 16 motprestationer. Två av 
dessa motprestationer ska ske inom projekt Resarö mitt. 

Motprestation nummer 10 i stadsmiljöavtalet är planerad utbyggnad av gång- och cykelvägen utmed 
Överbyvägen med en bredd på 3 m. Det är en utbyggnad av befintligt gång- och cykelstråk som ämnar 
till att förbättra tillgängligheten till grundskola(F-6), förskola och livsmedelsaffär för invånare i Överby. 
En ny GC-passage byggs även. Anläggningsarbetet planeras ske februari 2023 till och med december 
2023. 

Motprestation nummer 14 i stadsmiljöavtalet är ombyggnation av befintlig T-korsning i Resarö mitt till 
cirkulationsplats (med två GC-passager), gång- och cykelytor förbättras, trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
för oskyddade trafikanter, nytt hållplatsläge för kollektivtrafiken samt en ny hämtning- och 
lämningslösning för grundskolan (F-6). Anläggningsarbetet planeras ske augusti 2023 till och med 
augusti 2025. 

I januari 2022 hölls ett startmöte med Trafikverket för trafikinfrastrukturutvecklingen i Resarö mitt. 
Trafikverket ska enligt avtal granska och godkänna detaljerade handlingar för de åtgärder som påverkar 
de allmänna vägarna eller dess vägområden. De detaljerade handlingar ska sedan ligga till grund för ett 
genomförandeavtal som ska ingås innan några anläggningsarbeten kan påbörjas. Utifrån detta är 
målsättningen att kommunen ska kunna leverera detaljerade handlingar för trafikinfrastrukturen till 
Trafikverket hösten 2022.  

Förvaltningen har behov av en projekteringsledare/byggprojektledare som styr 
projekteringsorganisationen genom att granska levererade projekteringshandlingar, deltar på möten 
med projektörer, med mera. När Trafikverket godkänt projekteringshandlingarna och ingått ett 
genomförandeavtal med Vaxholms stad, kan anläggningsarbetet påbörjas. Förvaltningen har då behov 
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av en projekteringsledare/byggprojektledare som motsvarande kontrollerar bygghandlingarna och 
säkerställer att anläggningsarbetet på ett effektivt sätt sker i enlighet med bygghandlingarna. 

För att hålla tidsplanens planering för projektering och anläggningsarbete i Resarö mitt erfordras att 
Vaxholms stad håller en hög och kontinuerlig upphandlingstakt av tekniska konsulter där 
samordningsvinster även finns. För att öka upphandlingstakten föreslås därför att förvaltningen genom 
exploateringschefen ges direktdelegation att avropa genom förnyad konkurrensutsättning från Addas 
ramavtal ”Förmedling av tekniska konsulter STIC 2019” samt underteckna avtal därefter. 

Bedömning 
Bedömningen är, om förvaltningen genom exploateringschef ges direktdelegation att avropa och teckna 
avtal upp till 3 Mkr med Ework Group AB, gällande de tekniska konsulter som avses medverka i 
projekteringen av trafikinfrastrukturen i Resarö mitt, att en ökad effektivitet erhålles. Syftet med 
direktdelegationen till förvaltningen genom exploateringschefen är att kommunen ska kunna hålla sig i 
fas med tidsplanen som tecknat stadsmiljöavtal sätter för nödvändig projektering och anläggning av 
infrastrukturen i Resarö mitt.  

Upphandling av en projekteringsledare/byggprojektledare säkerställer att en hög kvalitét erhålls för 
trafikinfrastrukturutvecklingen i Resarö mitt och att arbetet genomförs effektivt ekonomiskt.  

Genomförandet av trafikinfrastrukturen som detaljplan 382 för Resarö mitt möjliggör flertalet 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i området, vilket är gynnsamt från ett barnkonsekvensanalysperspektiv. 
Resarö skola får en avlämningsficka samt nya parkeringsplatser som trafiksäkert nås via gc-tunnel under 
Resarövägen. Utbyggnad av gång- och cykelbanor i området bidrar även till ökad trafiksäkerhet för de 
barn som rör sig till fots i området. De nya busshållplatserna är i närheten av skolan och säkerställer 
fortsatta möjligheter för kollektivtrafikresande.  

Måluppfyllelse 
Genom att låta förvaltningen genom exploateringschefen, för Resarö mitt, erhålla en direktdelegation 
vid tecknandet av konsultavtal via Ework Group AB kan en projekteringsledare/byggledare avropas så 
att kommunen kan säkerställa en hög teknisk kvalitét i projektet och nå målsättningen att leverera 
detaljerade handlingar till Trafikverket efter sommaren 2022.  

Effektiv upphandling ger tidsvinster och möjliggör en ökad kvalitet i projektet. Livsmiljön för de 
närboende blir bättre genom de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna som projekteringen av 
trafikinfrastrukturen möjliggör. Ekonomin blir bättre då en projekteringsledare/byggledare säkerställer 
en hög kvalitét i enlighet med framtagna handlingar. 

Finansiering 
De resurser som erfordras för konsultupphandlingarna ryms inom projektets investeringsram. 

Förslagets konsekvenser 
En direktdelegation att avropa och teckna avtal upp till 3 Mkr för exploateringschefen gällande Resarö 
mitt kommer att ge en stabilitet i att avtal kan tecknas med de tekniska konsulterna när detta erfordras, 
det blir en tidsmässig vinst vid handläggningen av tilldelning av konsultavtalen.  
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Uppföljning och utvärdering 
Exploateringschefen får i uppdrag att löpande anmäla delegationsärenden till kommunstyrelsens 
planeringsutskott och kommunstyrelsen.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande; Direktdelegation för avrop projekteringsledare/byggprojektledare, Resarö mitt 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Richard Hallman, stadsbyggnadsförvaltningen   

 Lina Bergdahl, stadsbyggnadsförvaltningen 

  

För kännedom: Susanne Edén, stadsbyggnadsförvaltningen 
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§ 12 Direktdelegation för avrop projekteringsorganisation, Resarö 
mitt 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Exploateringschef ges utökad delegation om 5 miljoner kronor avseende avrop på befintligt ramavtal 
(ADDA) för konsulttjänster till projektering Resarö mitt.  

Exploateringschef ges delegation att:  

• Godkänna upphandlingsunderlag 
• Besluta om tilldelning av vinnande anbud 
• Signera avtal med vinnande anbud  

Ärendebeskrivning 
Genomförandet av detaljplan 382 i Resarö mitt innebär bland annat en förbättrad trafikinfrastruktur. 
Utvecklingen av trafikinfrastrukturen i Resarö mitt är även motprestationer i tecknat stadsmiljöavtal för 
Replipunkt Vaxholm (Vaxholms kajer) med Trafikverket. Tidsplanen anger anläggningsstart i februari 
2023 för utbyggnad av gc-väg utmed Överbyvägen samt augusti 2023 för ny cirkulationsplats, med mera. 

Förvaltningen har behov att avropa konsulttjänster om ca 5 Mkr för projektering i projektet Resarö mitt. 
Avropet sker genom förnyad konkurrens via Addas ramavtal för Tekniska konsulter.  

Exploateringschef föreslås ges i uppdrag att godkänna underlag, tilldela och teckna avtal.  

En direktdelegation för avrop av exploateringschef gällande Resarö mitt kommer att ge en stabilitet i att 
avtal kan tecknas med de tekniska konsulterna när detta erfordras för att kunna hålla tidsplanen som 
tecknat stadsmiljöavtal satt och det blir en tidsmässig vinst vid handläggningen av tilldelning av 
konsultavtalen. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande; Direktdelegation för avrop av projekteringsorganisation, Resarö mitt 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Richard Hallman, stadsbyggnadsförvaltningen   
 Lina Bergdahl, stadsbyggnadsförvaltningen 

För kännedom: Susanne Edén, stadsbyggnadsförvaltningen 
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Direktdelegation för avrop projekteringsorganisation, Resarö mitt 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Exploateringschef ges utökad delegation om 5 miljoner kronor avseende avrop på befintligt ramavtal 
(ADDA) för konsulttjänster till projektering Resarö mitt.  

Exploateringschef ges delegation att:  

• Godkänna upphandlingsunderlag 
• Besluta om tilldelning av vinnande anbud 
• Signera avtal med vinnande anbud  

Sammanfattning 
Genomförandet av detaljplan 382 i Resarö mitt innebär bland annat en förbättrad trafikinfrastruktur. 
Utvecklingen av trafikinfrastrukturen i Resarö mitt är även motprestationer i tecknat stadsmiljöavtal för 
Replipunkt Vaxholm (Vaxholms kajer) med Trafikverket. Tidsplanen anger anläggningsstart i februari 
2023 för utbyggnad av gc-väg utmed Överbyvägen samt augusti 2023 för ny cirkulationsplats, med mera. 

Förvaltningen har behov att avropa konsulttjänster om ca 5 Mkr för projektering i projektet Resarö mitt. 
Avropet sker genom förnyad konkurrens via Addas ramavtal för Tekniska konsulter.  

Exploateringschef föreslås ges i uppdrag att godkänna underlag, tilldela och teckna avtal.  

En direktdelegation för avrop av exploateringschef gällande Resarö mitt kommer att ge en stabilitet i att 
avtal kan tecknas med de tekniska konsulterna när detta erfordras för att kunna hålla tidsplanen som 
tecknat stadsmiljöavtal satt och det blir en tidsmässig vinst vid handläggningen av tilldelning av 
konsultavtalen. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen, Dp 382, fick laga kraft 6 april 2021. Detaljplanen möjliggör nya bostäder, viss 
verksamhetsutveckling och en förbättrad trafikinfrastruktur i Resarö mitt. Detaljplanen möjliggör bland 
annat anläggande av en ny cirkulationsplats i korsningen Överbyvägen, Resarövägen och Ytterbyvägen; 
anläggande av busshållplatser i samråd med Trafikförvaltningen; avlämningsficka och 
bilparkeringsplatser; utbyggnad av gång- och cykelväg utmed hela Överbyvägen, idag är gång- och 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Lina Bergdahl 
Exploateringsingenjör 
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cykelvägen utbyggd mellan livsmedelsbutiken i korsningen Överbyvägen-Resarövägen och 
Överbyslingans korsningspunkt med Överbyvägen. 

Trafikverket är väghållare till Resarövägen och Ytterbyvägen. Kommunen tog över som formell 
väghållare för Överbyvägen i samband med att detaljplanen, Dp 382, fick laga kraft. 

2014 och 2018 ingick Vaxholms stad och Trafikverket avtal för trafikinfrastrukturutvecklingen inom det 
allmänna vägnätet som detaljplanen möjliggör. Avtalen stipulerar att kommunen inför fortsatt process 
ska ta fram detaljerade handlingar för de åtgärder som påverkar de allmänna vägarna eller dess 
vägområde. Handlingarna ska granskas och godkännas av Trafikverket. Handlingarna ska sedan utgöra 
underlag för ett genomförandeavtal mellan Trafikverket och Vaxholms stad. Genomförandeavtalet ska 
reglera byggnadstekniska detaljer, mellanhavanden under byggtiden, garantitider, med mera.  

Trafikverket och Vaxholms stad med medsökande Region Stockholm har även ingått ett stadsmiljöavtal 
för Vaxholms kajer. Kommuner och regioner kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, genom 
så kallat stadsmiljöavtal. Trafikverket har via stadsmiljöavtalet beviljat ett stöd om 185 750 000 kr för att 
genomföra åtgärden Replipunkt Vaxholm (Vaxholms kajer) mellan år 2021–2026. Stödet beviljas med 
villkoret att Vaxholms stad och medsökande Region Stockholm genomför 16 motprestationer. Två av 
dessa motprestationer ska ske inom projekt Resarö mitt. 

Motprestation nummer 10 i stadsmiljöavtalet är planerad utbyggnad av gång- och cykelvägen utmed 
Överbyvägen med en bredd på 3 m. Det är en utbyggnad av befintligt gång- och cykelstråk som ämnar 
till att förbättra tillgängligheten till grundskola(F-6), förskola och livsmedelsaffär för invånare i Överby. 
En ny GC-passage byggs även. Anläggningsarbetet planeras ske februari 2023 till och med december 
2023. 

Motprestation nummer 14 i stadsmiljöavtalet är ombyggnation av befintlig T-korsning i Resarö mitt till 
cirkulationsplats (med två GC-passager), gång- och cykelytor förbättras, trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
för oskyddade trafikanter, nytt hållplatsläge för kollektivtrafiken samt en ny hämtning- och 
lämningslösning för grundskolan (F-6). Anläggningsarbetet planeras ske augusti 2023 till och med 
augusti 2025. 

I januari 2022 hölls ett startmöte med Trafikverket för trafikinfrastrukturutvecklingen i Resarö mitt. 
Trafikverket ska enligt avtal granska och godkänna detaljerade handlingar för de åtgärder som påverkar 
de allmänna vägarna eller dess vägområden. De detaljerade handlingar ska sedan ligga till grund för ett 
genomförandeavtal som ska ingås innan några anläggningsarbeten kan påbörjas. Utifrån detta är 
målsättningen att kommunen ska kunna leverera detaljerade handlingar för trafikinfrastrukturen till 
Trafikverket hösten 2022.  

Projektörer med tekniskt kunnande inom gata, belysning, VA, geoteknik, dagvattenhantering, med 
mera, behövs inom samtliga teknikområden.  

Utrednings- och projekteringsarbetet för trafikinfrastrukturen erfordrar att avrop av konsulter i olika 
discipliner genomförs från Addas ramavtal ”Förmedlingstjänst av tekniska konsulter STIC 2019 ” gällande 
förmedling av tekniska konsulter.  

För att hålla tidsplanens planering av anläggningsarbetet i Resarö mitt erfordras att Vaxholms stad håller 
en hög och kontinuerlig upphandlingstakt av tekniska konsulter där samordningsvinster även finns. För 
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att öka upphandlingstakten föreslås därför att förvaltningen genom exploateringschefen ges 
direktdelegation för avrop genom förnyad konkurrensutsättning från ramavtalet ”Förmedling av 
tekniska konsulter STIC 2019” samt underteckna avtal därefter. 

Bedömning 
Bedömningen är, om förvaltningen genom exploateringschef ges direktdelegation att avropa och teckna 
avtal upp till 5 Mkr med Ework Group AB, gällande de tekniska konsulter som avses medverka i 
projekteringen av trafikinfrastrukturen i Resarö mitt, att en ökad effektivitet erhålles. Syftet med 
direktdelegationen till förvaltningen genom exploateringschefen är att kommunen ska kunna hålla sig i 
fas med tidsplanen som tecknat stadsmiljöavtal sätter för nödvändig projektering och anläggning av 
infrastrukturen i Resarö mitt. 

Ur ett barnperspektiv möjliggör genomförandet av trafikinfrastrukturen i Resarö mitt utifrån 
lagakraftvunnen detaljplan flertalet trafiksäkerhetshöjande åtgärder i området. Resarö skola får en 
avlämningsficka samt nya parkeringsplatser som trafiksäkert nås via gc-tunnel under Resarövägen. 
Utbyggnad av gång- och cykelbanor i området bidrar även till ökad trafiksäkerhet för de barn som rör sig 
till fots i området. De nya busshållplatserna är i närheten av skolan och säkerställer fortsatta möjligheter 
för kollektivtrafikresande.  

Måluppfyllelse 
Genom att låta förvaltningen genom exploateringschefen, för Resarö mitt, erhålla en direktdelegation 
vid tecknandet av konsultavtal via Ework Group AB kan ytterligare upphandlingar i olika discipliner 
utföras så att kommunen mer effektivt kan synkronisera projektering och nå målsättningen att leverera 
detaljerade handlingar till Trafikverket efter sommaren 2022.  

Effektiv upphandling ger tidsvinster och möjliggör en ökad kvalitet i projektet. Livsmiljön för de 
närboende blir bättre genom de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna som projekteringen av 
trafikinfrastrukturen möjliggör. Ekonomin blir bättre då samordningsvinster kan skapas mellan de olika 
upphandlingarna. 

Finansiering 
De resurser som erfordras för konsultupphandlingarna ryms inom projektets investeringsram. 

Förslagets konsekvenser 
En direktdelegation att avropa genom förnyad konkurrensutsättning och teckna avtal upp till 5 Mkr för 
exploateringschefen gällande Resarö mitt kommer att ge en stabilitet i att avtal kan tecknas med de 
tekniska konsulterna när detta erfordras, det blir en tidsmässig vinst vid handläggningen av tilldelning av 
konsultavtalen.  

Uppföljning och utvärdering 
Exploateringschefen får i uppdrag att löpande anmäla delegationsärenden till kommunstyrelsens 
planeringsutskott och kommunstyrelsen.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande; Direktdelegation för avrop av projekteringsorganisation, Resarö mitt 
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Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Richard Hallman, stadsbyggnadsförvaltningen   

 Lina Bergdahl, stadsbyggnadsförvaltningen 

För kännedom: Susanne Edén, stadsbyggnadsförvaltningen 

180



Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott 
2022-03-16 

Änr KS 2022/17.210 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 
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Justerare 

 

§ 13 Remissyttrande, förslag till vägledning för jordbruksmark i den 
fysiska planeringen i Stockholms län 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Yttrande över förslag till vägledning för jordbruksmark i den fysiska planeringen i Stockholms län 
godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har i enlighet med Region Stockholms handlingsprogram för Landsbygds- och 
skärgårdsstrategin, som beslutades 2020, tagit fram en vägledning med syfte att underlätta 
kommunernas arbete med hantering av jordbruksmarken i den fysiska planeringen och i tillämpningen 
av plan- och bygglagens bestämmelser. Vägledningen är rådgivande och ska vara ett stöd samt 
underlätta för kommunerna i deras hantering av jordbruksmarken i framförallt översikts- och 
detaljplanering. 

Vaxholm är positiva till att en vägledning håller på att tas fram och ser ett stort värde i att kunskaps- och 
kartunderlag samlas på ett ställe i en vägledning och en webbapplikation. Kommunen lyfter ett antal 
förbättringsförslag vad gäller förtydliganden, krav på omfattning i lokaliseringsutredningar, hur stöd kan 
hämtas från RUFS samt hur kartunderlagen i webbapplikationen kan bli mer användarvänliga.   

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

Handlingar 
1. Tjänsteutlåtande, 2022-03-02 
2. Yttrande över förslag till vägledning för jordbruksmark i den fysiska planeringen i  

Stockholms län, 2022-02-09  
3. Missiv, Remiss av vägledning för jordbruksmark i den fysiska planeringen i Stockholms län,  

2022-01-13 
4. Förslag till vägledning för jordbruksmark i den fysiska planeringen i Stockholms län, 2022-01-13 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Isabelle Eriksson, Stadbyggnadsförvaltningen 
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Remissyttrande, förslag till vägledning för jordbruksmark i den fysiska 
planeringen i Stockholms län 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

Yttrande över förslag till vägledning för jordbruksmark i den fysiska planeringen i Stockholms län 
godkänns. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har i enlighet med Region Stockholms handlingsprogram för Landsbygds- och 
skärgårdsstrategin, som beslutades 2020, tagit fram en vägledning med syfte att underlätta 
kommunernas arbete med hantering av jordbruksmarken i den fysiska planeringen och i tillämpningen 
av plan- och bygglagens bestämmelser. Vägledningen är rådgivande och ska vara ett stöd samt 
underlätta för kommunerna i deras hantering av jordbruksmarken i framförallt översikts- och 
detaljplanering. 

Vaxholm är positiva till att en vägledning håller på att tas fram och ser ett stort värde i att kunskaps- och 
kartunderlag samlas på ett ställe i en vägledning och en webbapplikation. Kommunen lyfter ett antal 
förbättringsförslag vad gäller förtydliganden, krav på omfattning i lokaliseringsutredningar, hur stöd kan 
hämtas från RUFS samt hur kartunderlagen i webbapplikationen kan bli mer användarvänliga.   

Bakgrund 
Länsstyrelsen i Stockholms län har remitterat ett förslag till vägledning för hur jordbruksmark ska 
hanteras i den fysiska planeringen. Vägledningen har tagits fram i nära samarbete med Region 
Stockholm. 

Vägledningen ska förutom att hjälpa kommuner att tolka gällande lagstiftning och rättspraxis även 
främja tydligare och mer transparanta avvägningar mellan jordbruksmark och bebyggelseutveckling 
utifrån RUFS 2050 och med hänsyn till de kommunala och lokala förutsättningarna i länet. Genom 
vägledningen vill länsstyrelsen bidra till att öka kunskapen om jordbruksmarkens värden och lantbrukets 
förutsättningar. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Isabelle Eriksson 
Kommunekolog 
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Utöver vägledningsdokumentet finns även en digital sammanställning över kartunderlag som kan vara 
användbara vid värdering av jordbruksmark. Det digitala kart- och informationsunderlaget är under 
uppbyggnad och ska kompletteras med den information som finns i vägledningsdokumentet och 
sammanställas i en heltäckande digital webbapplikation. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Stockholms län har remitterat ett förslag till vägledning för hur jordbruksmark ska 
hanteras i den fysiska planeringen. Vägledningen ska utgöra ett stöd i processen att göra bedömningar 
med hjälp av metod och kunskapsunderlag.    

Jordbruksmark är av nationell betydelse och en viktig naturresurs men inte ett riksintresse. Samlad 
bebyggelse och städer har historiskt lokaliserats i närheten av men inte på mark som varit lämplig för 
jordbruk. Det är en viktig anledning till att vi idag ser intressekonflikter mellan expanderande tätorter 
och jordbruksmark. Enligt lagstiftningen krävs det att kommunerna gör avvägningar mellan dessa 
intressen och prövar olika alternativ vid planering av ny bebyggelse.  

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk 

I ett långsiktigt perspektiv är kraven för vad som betraktas som brukningsvärd jordbruksmark låga. Det 
som lagen avser är mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämplig för 
jordbruksproduktion. Med produktion avses bland annat arronderingsförhållanden som i sin tur syftar 
på jordbruksmarkens storlek, form, förhållanden till varandra och förekomst av brukningshinder. 

Väsentligt samhällsintressen är bostadsförsörjning, liksom behov av väl fungerande och lämpliga 
tekniska försörjningssystem. Vid bedömning av alternativ lokalisering ska man utgå från vad som är 
tekniskt och funktionellt lämpligt samt ekonomiskt rimligt. 

Med framtaget förslag till vägledning vill länsstyrelsen klargöra vad som krävs av de utredningar och 
bedömningar som genomförs inom den fysiska planeringen för att de ska uppfylla kraven i lagstiftningen 
och därmed också klara en eventuell juridisk prövning. Vägledningen är rådgivande och ska vara ett stöd 
samt underlätta för kommunerna i hantering av jordbruksmarken i framförallt översikts- och 
detaljplanering. 

Bedömning 
Förvaltningens bedömning är att vägledningen ger ett stöd i hanteringen av kommunens jordbruksmark 
och till stor del presenterar prioriteringar som upplevs som rimliga. Lagstiftning och tolkningar i 
rättspraxis ställer krav på lokaliseringsprövningar vid exploatering på jordbruksmark men det har hittills 
saknats redogörelser för vad som ska ingå. Yttrandet utgår från förvaltningens bedömning av 
vägledningen och inriktas på de frågeställningar som länsstyrelsen vill att kommunen fokuserar på.  

Vaxholm är positiva till att en vägledning håller på att tas fram och ser ett stort värde i att kunskaps- och 
kartunderlag samlas på ett ställe i en vägledning och en webbapplikation. Kommunen lyfter ett antal 
förbättringsförslag vad gäller förtydliganden, krav på omfattning i lokaliseringsutredningar, hur stöd kan 
hämtas från RUFS samt hur kartunderlagen i webbapplikationen kan bli mer användarvänliga.   
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Måluppfyllelse 
Vägledningen berör hantering av jordbruksmark i den fysiska planeringen och genom deltagande i 
remissomgången bidrar stadsbyggnadsförvaltningen till uppfyllande av målområdena kvalitet då 
förvaltningen håller sig ajour i gällande lagstiftning och livsmiljö genom att tillämpning medför samtidigt 
att kommunen värnar om en ändlig naturresurs. 

Förslagets konsekvenser 
Deltagande i remissomgången innebär inga negativa konsekvenser för kommunen utan ökar 
sannolikheten för att den vägledning som länsstyrelsen tar fram blir ett bra stöd som kan användas i 
kommunens fysiska planering. 

Handlingar i ärendet 
1. Tjänsteutlåtande, 2022-03-02 
2. Yttrande över förslag till vägledning för jordbruksmark i den fysiska planeringen i Stockholms 

län, 2022-02-09  
3. Missiv, Remiss av vägledning för jordbruksmark i den fysiska planeringen i Stockholms län, 2022-

01-13 
4. Förslag till vägledning för jordbruksmark i den fysiska planeringen i Stockholms län, 2022-01-13 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Isabelle Eriksson, Stadbyggnadsförvaltningen 

184



Yttrande 
2022-02-09 

Änr KS 2022/17.210 
1 av 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Isabelle Eriksson 
Kommunekolog 

Yttrande över förslag till vägledning för jordbruksmark i den fysiska 
planeringen i Stockholms län 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har i enlighet med Region Stockholms handlingsprogram för Landsbygds- och 
skärgårdsstrategin, som beslutades 2020, tagit fram en vägledning med syfte att underlätta 
kommunernas arbete med hantering av jordbruksmarken i den fysiska planeringen och i tillämpningen 
av plan- och bygglagens bestämmelser. Vägledningen är rådgivande och ska vara ett stöd samt 
underlätta för kommunerna i deras hantering av jordbruksmarken i framförallt översikts- och 
detaljplanering. 

Vaxholm är positiva till att en vägledning håller på att tas fram och ser ett stort värde i att kunskaps- och 
kartunderlag samlas på ett ställe i en vägledning och en webbapplikation. Kommunen lyfter ett antal 
förbättringsförslag vad gäller förtydliganden, krav på omfattning i lokaliseringsutredningar, hur stöd kan 
hämtas från RUFS samt hur kartunderlagen i webbapplikationen kan bli mer användarvänliga.   

Bakgrund 
Länsstyrelsen i Stockholms län har remitterat ett förslag till vägledning för hur jordbruksmark ska 
hanteras i den fysiska planeringen. Vägledningen har tagits fram i nära samarbete med Region 
Stockholm. 

Med vägledningen vill länsstyrelsen klargöra vad som krävs av de utredningar och bedömningar som 
genomförs inom den fysiska planeringen för att de ska uppfylla kraven i lagstiftningen och därmed också 
klara en eventuell juridisk prövning. Vägledningen är rådgivande och ska vara ett stöd samt underlätta 
för kommunerna i deras hantering av jordbruksmarken i framförallt översikts- och detaljplanering. 

Genom förtydliganden och kunskapshöjning ska vägledningen bidra till att hållbara och väl avvägda 
beslut fattas för jordbruksmarken i den kommunala planeringen. Vägledningen ska även främja tydligare 
och mer transparanta avvägningar mellan jordbruksmark och bebyggelseutveckling utifrån RUFS 2050 
och med hänsyn till de kommunala och lokala förutsättningarna i länet.  

Vägledningen är uppdelad i två delar. I den första delen ligger fokus på hanteringen av jordbruksmark i 
den fysiska planeringens olika skeden, från regional till kommunal nivå och på hur den lagstiftning som 
berör jordbruksmark kan uppfyllas i de olika skedena. Den andra delen av vägledningen är ett 
kunskapsunderlag för jordbruksmark och jordbruket i länet. 
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Utöver vägledningsdokumentet finns även en digital sammanställning över kartunderlag som kan vara 
användbara vid värdering av jordbruksmark. Det digitala kart- och informationsunderlaget är under 
uppbyggnad och ska kompletteras med den information som finns i vägledningsdokumentet och 
sammanställas i en heltäckande digital webbapplikation. 

Bedömning 
I denna del presenteras Vaxholms stad synpunkter över remitterat ärende – förslag till vägledning för 
jordbruksmark i den fysiska planeringen i Stockholms län.  

Vaxholm är positiva till att denna vägledning håller på att tas fram och ser ett stort värde i att kunskaps- 
och kartunderlag samlas på ett ställe i en vägledning och en webbapplikation.  

Vägledningen har ett bra upplägg där man får en tydligare bild av hur länsstyrelsen önskar att 
jordbruksmarken ska hanteras i den fysiska planeringens olika skeden, från regional till kommunal nivå, 
samt hur den lagstiftning som berör jordbruksmark kan uppfyllas i de olika skedena.  

Kunskapsunderlaget i del 2 ger en bra inblick i jordbruksmarken i länet men även jordbruksmarkens 
betydelse i ett nationellt och internationellt perspektiv, samt vilka förändringar och utmaningar vi står 
inför. Särskilt positivt är avsnittet "Utmaningar med storstadsnära jordbruk" där aspekter som är viktiga 
att ta hänsyn till i den kommunala verksamheten och planeringen listas. 

Nedan följer en redovisning av svar på de frågor missivet angav att kommunen särskilt skulle fokusera 
och fundera kring. 

Är vägledningen användbar i ert arbete med översiktsplaner och detaljplaner? 

Vaxholm upplever att vägledningen ger ett bra stöd i arbetet med att tydliggöra vilket underlag och vilka 
analyser som krävs för att motivera varför exploatering av jordbruksmark på en plats är lämplig eller ej. 
Vid genomgång av vägledningen kan dock anvisningarna till vad som efterfrågas i vissa fall uppfattas 
som otydliga med omskrivningar. 

Det som även behöver framhävas är att förväntan om att en utredning av alternativ lokalisering ska 
genomföras innan planuppdrag är svår att uppfylla. Vaxholm instämmer i länsstyrelsens bedömning att 
det kan vara svårt att överge en lokalisering om lokaliseringsbedömningen genomförs efter beslut om 
planuppdrag, även om bedömningen visar att det finns en annan möjlig lokalisering som innebär att 
jordbruksmark inte behöver tas i anspråk. Det är dock svårt att genomföra konsekvensanalyser utan att 
ramarna för uppdraget har fastställts eller finansiering säkerställts.  

Vad skulle kunna förbättra vägledningens användbarhet i ert arbete med översiktsplaner och 
detaljplaner? 

Vaxholm anser att det behöver framgå tydligare vilken detaljeringsnivå på utredningen av alternativ 
lokalisering som krävs för översiktsplanen. Beroende på tolkning av listan med vad som bör ingå i 
översiktsplan kan delar som berör jordbruksmarken bli väldigt omfattande och allt för detaljerat i 
översiktsplaneskedet. Samtidigt kan avsaknad av stöd i översiktsplanen medföra att 
lokaliseringsutredningen kräver stor omfattning i ett senare skede. Vägledningen uppfattas inte som 
stringent vad gäller förväntningar om vad som är möjligt i de olika skedena.  

Vaxholm vill även framföra att det behövs ett resonemang kring hur kommuner ska ta stöd i RUFS om 
uppfattningen om lämplig framtida markanvändning är motstridig. RUFS:en innehåller 
ställningstaganden på regional nivå medan översiktsplanen tar ställning på lokal nivå. Vad händer i de 
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fall kommunen i en lokaliseringsutredning väljer mellan ett bebyggelseläge med stöd enbart i 
översiktsplan och ett med stöd även i RUFS?  Blir det automatiskt svårare att motivera ett sådant 
bebyggelseläge och krävs det en mer omfattande utredning eller väger översiktsplanen lika tungt med 
hänvisning till att den utgår från lokala förutsättningar?    

I MÖD P 14634-20 har ett företag i ett sent skede kompletterat ett bygglov med en lokaliseringsprövning 
som varit avgörande i domslutet. I detta fall saknade kommunens översiktsplan vägledande uppgifter 
om vindkraft men domstolen frångick en enskild kommuns lokala bedömning av jordbruksmark och 
framtagen vindkraftspolicy. Ser länsstyrelsen det som en förutsättning att översiktsplanen hanterar 
jordbruksmark eller kan det som i domslutet räcka med en lokaliseringsutredning i ett senare skede? I 
MÖD konstaterades att gällande översiktsplan inte var tillräckligt vägledande och att vindkraftspolicyn 
inte kan ges någon större vikt eftersom den inte förankrats på samma sätt enligt PBL som översiktsplan. 
Samtidigt accepterade domstolen en lokaliseringsutredning som visserligen berör områden som är 
utpekade i översiktsplanen men inte genomgått samråd eller granskning på samma sätt som en 
lokaliseringsprövning inom ramen för en detaljplan skulle göra. 

Är det användbart att information i text och kartunderlag samlas i en heltäckande digital 
webbapplikation? 

Kommunen ser inget direkt behov av att av att all information samlas i en heltäckande digital 
webbapplikation. På det sätt som Storymap är uppbyggt är det svårt att få en överblick och kan lätt bli 
mycket scrollande för att kunna ta del av längre texter. Generellt kräver användandet av Storymap att 
man har en stor skärm med hög upplösning för att man ska ha en chans att se kartorna som annars blir 
svårorienterade i förhållande till texten. Läsbarheten är dessutom bättre i ett separat dokument. Det 
som istället bedöms viktigare är att det tydligare framgår i Storymap var alla kartunderlagen har sitt 
ursprung och med vilken detaljeringsgrad det redovisas. Något som även är viktigt är att det inte blir för 
betungande för länsstyrelsen att hålla kartunderlagen och informationen aktuell.  

Saknas något i vägledningen eller i det digitala kartunderlaget? Ge gärna förslag på information eller 
underlag som kan kompletteras.  

För att förenkla uppfattningen om stegen i processen att hantera jordbruksmarken i den fysiska 
planeringen kan vägledningen med fördel kompletteras med en lathund. 

När det gäller det digitala kartunderlaget behövs det en bättre överensstämmelse mellan namn på 
kartskikt och förteckningen över beslutsunderlag i vägledningen för att underlätta förståelsen. Idag är 
det svårt att hitta de underlag som avses i förteckningen. Det är även svårt att förstå teckenförklaringen 
i vissa kartskikt. Det förekommer förkortningar och årtal men ingen tydlig förklaring av vad de redovisar.  
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Remiss - vägledning för jordbruksmark i den fysiska planeringen i Stockholms län

Remiss av vägledning för jordbruksmark i den fysiska
planeringen

 
Länsstyrelsen i Stockholms län remitterar ett förslag till vägledning för jordbruksmark i den fysiska
planeringen
 
Ni ges härmed möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till vägledning för jordbruksmark i Stockholms län.
Vägledningen har tagits fram i nära samarbete med Region Stockholm.

Remissyttrande ska skickas in digitalt, och behöver komma in till Länsstyrelsen Stockholm, stockholm@lansstyrelsen.se,
senast den 15 april 2022.

Märk svaret med diarienummer: 408‐67187‐2021

Vid eventuella frågor om remissen kan ni kontakta Kristina Nigell, kristina.nigell@lansstyrelsen.se eller 010‐223 14 70.
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MISSIV 

  

1 (3) 
  

Datum 

2021-01-12 
  

Beteckning 

408-67187-2021 
  

 
Landsbygdsavdelningen 
 
 

Enligt sändlista  

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats 

Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 
Fax 

010-223 11 10  

stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 
 

 

 

Remiss av vägledning för jordbruksmark i den fysiska 
planeringen i Stockholms län 

Länsstyrelsen i Stockholms län remitterar härmed ett förslag till vägledning för 
hur jordbruksmark ska hanteras i den fysiska planeringen. Vägledningen har tagits 
fram i nära samarbete med Region Stockholm som deltagit i såväl arbetsgrupp 
som styrgrupp. 
Med vägledningen vill vi klargöra vad som krävs av de utredningar och 
bedömningar som genomförs inom den fysiska planeringen för att de ska uppfylla 
kraven i lagstiftningen och därmed också klara en eventuell juridisk prövning. 
Vägledningen ska vara ett praktiskt stöd och underlätta hantering, utredning och 
bedömning av jordbruksmark i framförallt översikts- och detaljplanering.  
Vägledningen ska även främja tydligare och mer transparanta avvägningar mellan 
jordbruksmark och bebyggelseutveckling utifrån RUFS 2050 och med hänsyn till 
de kommunala och lokala förutsättningarna i länet. Med vägledningen vill vi även 
öka kunskapen om jordbruksmarkens värden och lantbrukets förutsättningar.  
Vägledningen är uppdelad i två delar. I den första delen ligger fokus på 
hanteringen av jordbruksmark i den fysiska planeringens olika skeden, från 
regional till kommunal nivå och på hur den lagstiftning som berör jordbruksmark 
kan uppfyllas i de olika skedena. Den andra delen av vägledningen är ett 
kunskapsunderlag för jordbruksmark och jordbruket i länet. 
Utöver vägledningsdokumentet finns även en digital sammanställning över 
kartunderlag som kan vara intressanta att titta på vid en värdering av 
jordbruksmarken. Det digitala kart- och informationsunderlaget är under 
uppbyggnad och tanken är att det även ska kompletteras med den information som 
finns i vägledningsdokumentet och sammanställas i en heltäckande digital 
webbapplikation. 
Digitalt informations- och kartunderlag: https://arcg.is/10uPCrJordbruksmark i 
Stockholms län - Kart- och informationsunderlag 

Synpunkter på förslaget 

Ni ges härmed möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till vägledning för 
jordbruksmark i Stockholms län.  
Remissyttrande ska skickas in digitalt, och behöver komma in till Länsstyrelsen 
Stockholm, stockholm@lansstyrelsen.se, senast den 15 april 2022. Märk svaret 
med diarienummer: 408-67187-2021 
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Datum 

2021-01-12 
  

Beteckning 

408-408-67187-2021 
  

 
Kontakt 

Den som har frågor om remissen kan vända sig till Kristina Nigell, 
  

 
 
 
Ulrika Lundberg,  
Avdelningschef landsbygd  

 
 
 
Mathias Wahlsten, 
Avdelningschef samhällsbyggnad 
 

  

 

 

Instruktion för yttrande 

Länsstyrelsen välkomnar alla synpunkter på vägledningen men ser gärna att fokus 
ligger på vägledningens användbarhet i översiktsplaner och detaljplaner. Tanken 
är att vägledningen ska uppdateras kontinuerligt i samråd med kommunerna i 
Stockholms län, allt efter behov av stöd och vägledning. Vi ber er särskilt att 
fokusera och fundera kring följande frågor: 

• Är vägledningen användbar i ert arbete med översiktsplaner och 
detaljplaner? 

• Vad skulle kunna förbättra vägledningens användbarhet i ert arbete med 
översiktsplaner och detaljplaner? 

• Är det användbart att information i text och kartunderlag samlas i en 
heltäckande digital webbapplikation? 

• Saknas något i vägledningen eller i det digitala kartunderlaget? Ge gärna 
förslag på information eller underlag som kan kompletteras.  
 

Bilagor 

Förslag till vägledning för jordbruksmark i Stockholms län 

Sändlista 

Region Stockholm 
StorSthlm 
Botkyrka kommun  
Danderyds kommun  
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Datum 

2021-01-12 
  

Beteckning 

408-408-67187-2021 
  

 
Ekerö kommun  
Haninge kommun 
Huddinge kommun  
Järfälla kommun  
Lidingö stad 
Nacka kommun  
Norrtälje kommun  
Nykvarns kommun  
Nynäshamns kommun  
Salems kommun  
Sigtuna kommun  
Sollentuna kommun  
Solna stad  
Stockholm stad 
Sundbybergs stad 
Södertälje kommun  
Tyresö kommun  
Täby kommun  
Upplands Väsby kommun  
Upplands-Bro kommun  
Vallentuna kommun  
Vaxholms stad 
Värmdö kommun  
Österåkers kommun 

För kännedom 

Jordbruksverket 
LRF Mälardalen 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
 
 

191



 

remi
ss

Vägledning för jordbruksmark  
i den fysiska planeringen i Stockholms län

Remiss dec 2021

192



För mer information kontakta 
Länsstyrelsens enhet för landsbygdsutveckling 
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Inledning 

Tillgången till jordbruksmark minskar i världen, samtidigt som befolkningen 
växer och behovet av livsmedelsproduktion ökar. Hur vi idag väljer att 
använda jordbruksmarken påverkar våra framtida möjligheter att producera 
livsmedel. Jordbruksmarker som av olika anledningar inte brukas aktivt idag, 
kommer med ett förändrat klimat i världen bli allt viktigare för vår 
försörjning.  

I en allt mer föränderlig värld kan vi inte helt förlita oss på import, utan den 
jordbruksmark som vi har måste i någon mån kunna bära vår konsumtion 
och försörjning av livsmedel. År 2015 fanns det 0,3 hektar åkermark per 
person i Sverige. Det kan jämföras med 1893 då vi hade som mest 0,7 hektar 
åkermark per person. Med dagens livsmedelskonsumtion i Sverige krävs 
omkring 0,4 hektar åkermark för att försörja en person. 

En god odlingsjord utvecklas genom biologiska processer och ett långsiktigt 
arbete av dem som brukar den. Att återställa jordbruksmark, som har 
exploaterats för bebyggelse- eller infrastrukturändamål, är i det närmaste 
omöjligt. Jordbruksmarken har även kopplingar till en mängd andra 
ekosystemtjänster och många av våra natur- och kulturvärden.  

Det är därför viktigt att jordbruksmarken förvaltas väl och att de beslut som 
fattas är baserade på kunskap och har stöd i den lagstiftning som omger 
jordbruksmarken. Enligt miljöbalkens 3 kap. 4 § får jordbruksmark endast 
tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses 
på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk.  

Vägledningen är rådgivande och ska vara ett stöd samt underlätta för 
kommunerna i deras hantering av jordbruksmarken i den kommunala 
planeringen. Genom förtydliganden och kunskapshöjning ska vägledningen 
bidra till att hållbara och väl avvägda beslut fattas för jordbruksmarken i den 
kommunala planeringen.  

Vägledningen är uppdelad i två delar. Den första delen fungerar som en 
vägledning i den lagstiftning och de vägledande regionala ställningstaganden 
och förhållningssätt som berör jordbruksmarken i den fysiska planeringen. 
Vi går igenom hanteringen av jordbruksmark i planprocessens olika skeden, 
från regional till kommunal nivå.  

Den andra delen är ett kunskapsunderlag överjordbruksmarken och 
jordbrukets förutsättningar. I denna del går vi in på läget för jordbruks-
marken globalt, nationellt och regionalt och kopplingen till relevanta mål.  
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Foto: Mostphotos 

Vi förklarar jordbruksmarkens värden, vilka ekosystemtjänster som är 
kopplade till jordbruksmark och vad som händer med marken när den 
exploateras. Vi beskriver även jordbruksmarken och jordbrukets specifika 
förutsättningar i vårt län.  

Till vägledningen hör även två bilagor och ett digitalt verktyg. Bilaga 1 
innehåller en förteckning över den lagstiftning som berör jordbruksmark och 
som är användbar i kommunal planering. Bilaga 2 är en förteckning över 
befintliga planeringsunderlag som kan fungera som stöd vid värdering av 
jordbruksmarker.  

I det digitala verktyget ”Kart- och informationsunderlag för jordbruks-
marken i Stockholms län” är de digitala planeringsunderlagen som kan vara 
användbara vid värdering av jordbruksmark samlade, tillsammans med 
information om vad de innehåller och hur de kan användas.  
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Bakgrund 

Länsstyrelsens och Region Stockholms ansvar  
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som agerar på regional nivå. Enligt 
plan- och bygglagen, (2010:900), PBL, är det länsstyrelserna som tillvaratar 
och samordnar de statliga intressena. Länsstyrelsen ska förse kommuner och 
regioner med aktuellt planeringsunderlag. I planprocessen ansvarar 
länsstyrelsen för att bevaka frågor som rör riksintressen, miljökvalitets-
normer, strandskydd, mellankommunala intressen samt frågor om hälsa och 
säkerhet och risken för olyckor, översvämningar eller erosion.  

När det gäller kommunens detaljplaner har länsstyrelsen även tillsyns-
ansvaret beträffande dessa frågor och kan upphäva en detaljplan om 
planförslaget inte tillgodoser ovanstående krav. Däremot har Länsstyrelsen 
inte möjlighet att överpröva en detaljplan med hänsyn till att detaljplanen 
inte uppfyller kraven i till exempel 3 kap. 4 § miljöbalken, MB, som anger 
att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhälls-
intressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Länsstyrelsen har 
dock också i uppdrag att ge rådgivning till kommunerna om tillämpningen 
av 2 kap. PBL som bland annat hänvisar till hushållningsbestämmelserna i  
3 kap. MB.  

Enligt fastighetsbildningslagen (1970:988), FBL, bevakar Länsstyrelsen 
även påverkan på jordbruksmarken i samband med lantmäteriförrättningar, 
både inom och utom detaljplan. Länsstyrelsen får enligt 15 kap. 8 § FBL, 
överklaga ett tillstånds- eller fastighetsbildningsbeslut som exempelvis 
innebär att en jordbruksfastighet blir olämplig eller medför en olägenhet av 
betydelse för jordbruksnäringen.  

Region Stockholm är en politiskt styrd verksamhet. Den 1 januari 2019 blev 
Stockholms läns landsting Region Stockholm med ett utökat ansvar för 
regional tillväxt och utveckling. Region Stockholm ansvarar för fram-
tagandet av länsplanen för infrastruktur och den regionala utvecklingsplanen 
för länet, RUFS. Den nuvarande regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 är 
både regionplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) och regional 
utvecklingsstrategi enligt förordningen (2017:583) om regionalt 
tillväxtarbete. 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ska skapa förutsättningar för en 
utveckling som leder till en hållbar tillväxt och som utgår från de lokala och 
regionala förutsättningar som råder. Den ska också vara en samlad strategi 
för det regionala tillväxtarbetet och ligger till grund för regionala 
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strukturfondsprogram, territoriella program, regionala tillväxtprogram samt 
andra relevanta regionala program och insatser. 

Den regionala fysiska planeringen ska utreda regionala frågor av betydelse 
för länets fysiska miljö. I Stockholms län ansvarar Region Stockholm för att 
upprätta ett förslag till regionplan eller förslag till ändring av en regionplan. 
Regionplanen ska ange de grunddrag för användningen av mark- och 
vattenområden och de riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och 
byggnadsverk, som har betydelse för länet. Planen är inte bindande men ska 
ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdes-
bestämmelser och kan fylla viktiga funktioner som stöd för ett regionalt 
perspektiv i den kommunala översiktsplaneringen. 

Regionen ska också lämna underlag om regionala frågor av betydelse för 
länets fysiska miljö till länsstyrelsen, andra berörda regioner och de 
kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter 
som berörs. Om regeringen begär uppgifter om den regionala fysiska 
planeringen ska regionen lämna det. Regionen ska även yttra sig över förslag 
till översiktsplaner inom länet ifråga om hur dessa planer förhåller sig till 
regionplanen.  

Mål och strategier 
Sedan 2019 har Stockholms län en regional livsmedelsstrategi, Stockholms 
läns livsmedelsstrategi, som anger riktningen för den regionala utvecklingen 
av livsmedelssektorn fram till år 2030. Ett av delmålen i strategin är att lyfta 
och öka kunskapen om värdet av länets jordbruksmark. Enligt handlings-
planen för strategin ska en vägledning om byggnation på jordbruksmark tas 
fram, samtidigt som frågan om jordbruksmarkens användning och värde ska 
lyftas med kommunerna.  

I Region Stockholms handlingsprogram för Landsbygds- och 
skärgårdsstrategin, som beslutades 2020, finns även vägledningen med som 
en åtgärd i syfte att underlätta kommunernas arbete med hantering av 
jordbruksmarken i den fysiska planeringen och i tillämpningen av plan- och 
bygglagens bestämmelser.  

Nationell vägledning 
Jordbruksverket har i samverkan med Boverket, Naturvårdsverket, Havs- 
och vattenmyndigheten och länsstyrelserna föreslagit en ny modell för 
värdering av jordbruksmark. Bakgrunden är att den tiogradiga indelningen 
av Sveriges åkermark, som dåvarande Lantbruksstyrelsen tog fram i början 
av sjuttiotalet, inte längre är användbar vid prövning av exploatering på 
jordbruksmark. Underlaget är föråldrat och indelningen för grov och 
underlaget uppfyller inte kraven för att vara ett godtagbart underlag.  

Den prövning av jordbruksmarken som ska göras enligt lagstiftningen ska 
grunda sig på planeringsunderlag som är aktuella och som visar 
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förutsättningarna på den specifika platsen. Det finns därför behov av en 
metod som kan ersätta underlaget.  

Enligt Jordbruksverket bör kommunerna, istället för att använda den 
tiogradiga skalan, ta fram kommunala planeringsunderlag för 
jordbruksmarken. Jordbruksverket har gjort en sammanställning över de 
planeringsunderlag som kan vara till stöd för kommunerna i ett sådant 
arbete. I denna vägledning har vi huvudsakligen utgått från Jordbruksverkets 
sammanställning över planeringsunderlag och även kompletterat listan med 
några regionalt framtagna underlag (se bilaga 2).  

Inom länsstyrelsernas nationella nätverk för översiktsplanering har man sett 
ett behov av att utveckla en samsyn i tillämpningen av 3 kap. 4 § MB om 
jordbruksmark. På flera håll runt om i landet har regioner, länsstyrelser och 
kommuner tagit fram vägledningar för jordbruksmark och man ser en risk att 
de regionala och lokala initiativen kan spreta i sina bedömningar. För att öka 
samsynen mellan länen och för att lagstiftningen ska få större genomslag i 
kommunernas översiktsplanering driver länsstyrelserna därför ett gemensamt 
arbete under 2021, där hanteringen av miljöbalkens tre frågorjordbruksmark 
ses över. Vad är en brukningsvärd jordbruksmark? Vad är ett väsentligt 
samhällsintresse? Hur kan en utredning om alternativ lokalisering se ut? 

I vårt arbete med denna vägledning för jordbruksmarken i Stockholms län 
kommer vi ta hänsyn till de slutsatser som kommit fram på nationell nivå 
och inbegripa dem i vägledningen.  

Efterfrågat stöd 
I den kontakt som Länsstyrelsen har med länets kommuner i frågor som rör 
den fysiska planeringen har det blivit tydligt att det efterfrågas vägledning i 
hur jordbruksmarken ska hanteras. Som en del i arbetet med länets 
livsmedelsstrategi bjöd Länsstyrelsen tillsammans med Upplands-Bro 
kommun in kommunhandläggare och beslutsfattare med ansvar för fysisk 
planering till ett seminarium hösten 2019. Där medverkade bland annat 
Region Stockholm, Jordbruksverket, Miljööverdomstolen och lantbrukare. 
På seminariet blev många av de problem och målkonflikter tydliga, som 
lantbrukare och handläggare inom kommunernas fysiska planering står inför, 
men även behovet av kunskapshöjande insatser om vilka aspekter som 
behöver beaktas vid exploatering av jordbruksmark och om markens värden.  
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Syfte 

Syftet med denna rådgivande vägledning är att den ska vara till stöd och 
underlätta för kommunerna i deras bedömning av jordbruksmarken vid den 
fysiska planeringen. Detta ska ge kommunerna förutsättningar till bättre och 
mer transparanta avvägningar och bidra till en strukturerad diskussion om 
avvägningar vid målkonflikter när det föreligger förslag att exploatera 
jordbruksmark. Genom förtydliganden och kunskapshöjning ska väg-
ledningen bidra till att hållbara och väl avvägda beslut fattas för jordbruks-
marken i den kommunala planeringen.  

 
Foto: Mostphotos 
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Del 1. Jordbruksmarken i den 
fysiska planeringen 

I Stockholm län är den regionala fysiska planeringen reglerad i PBL. En 
regionplan ska ange de grunddrag för användningen av mark- och 
vattenområden och de riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och 
byggnadsverk som har betydelse för länet. Regionplanen är inte bindande 
men ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner, 
områdesbestämmelser och i förlängningen bygglov. Den regionala fysiska 
planeringen ska underlätta för den kommunala planeringen och övriga 
regionala planeringar.  

Enligt PBL är det en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av 
mark och vatten och kommunen har en stor möjlighet att påverka hur 
jordbruksmarken hanteras i den fysiska planeringen. De instrument 
kommunen framförallt har att tillgå i denna process är den regionala 
planeringen, översiktsplanen, detaljplaner samt bygglov och förhandsbesked.  

Kommunens översiktsplan ska på en övergripande nivå ge vägledning för 
beslut om hur mark och byggd miljö ska användas, utvecklas och bevaras. 
Frågan om brukningsvärd jordbruksmark blir än mer skarp då den 
övergripande planeringen ska verkställas i detaljplaneläggningen och 
förhandsbesked eller bygglov.  

Hushållning med jordbruksmarken 
De grundläggande bestämmelserna för hushållning med landets mark- och 
vattenområden, inklusive jordbruksmarken, finns i MB:s tredje kapitel.  

Enligt 3 kap. 1 § MB ska mark- och vattenområden användas för det eller de 
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet 
och läge, samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som 
medför en från allmän synpunkt god hushållning (samma som 2 kap. 2 § 
PBL). 

I 3 kap. 4 § MB är det fastställt att jord- och skogsbruk är av nationell 
betydelse och att brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Enligt lagstiftningen måste följande frågor besvaras i planeringsprocessen 
för jordbruksmark som riskerar att exploateras: 

• Är marken brukningsvärd jordbruksmark? 
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• Är det ett väsentligt samhällsintresse som tillgodoses genom 
exploateringen? 

• Kan behovet tillgodoses på ett annat sätt som är tillfredsställande 
från allmän synpunkt genom att annan mark används? 

Vid införandet av den ursprungliga bestämmelsen i den nu upphävda natur-
resurslagen uttalades att ianspråktagande av mark innefattar sådana åtgärder 
som på ett varaktigt sätt drar marken ur biologisk produktion, såsom 
utbyggnad av bostadsområden, industrier, upplag, vägar, ledningar och så 
vidare. Det ansågs däremot vara förenligt med bestämmelsen att använda 
jordbruksmark för koloniområden med odlingslotter och för komplettering 
av befintlig bebyggelse med ytterligare någon enstaka byggnad (prop. 
1985/86:3 s. 158 f). Bebyggelse som inte är väsentligt samhällsintresse har i 
ett flertal domar bedömts vara förenlig med 3 kap. 4 § MB, i de fall det rör 
sig om en begränsad komplettering till befintlig bebyggelse och exploater-
ingen i obetydlig mån påverkar jordbruksmarken (MÖD P 4520-17). 

Brukningsvärd jordbruksmark  
I förarbetena till lagen om hushållning med naturresurser (prop. 1985/86:3 
sid. 158) angavs att brukningsvärd jordbruksmark avsåg mark som med hän-
syn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar var lämpad för jordbruks-
produktion. Jordbruksmark omfattar både åkermark, betesmark och slåtteräng.  

• Åkermark är den jordbruksmark som bearbetas med maskiner, 
gödslas och sås med en växtföljd, där både ett- och fleråriga grödor 
kan ingå så som, spannmål och vall.  

• Betesmark är en mark som betas men som inte kan plöjas upp och 
användas som åker, den gödslas inte och ingen insådd av andra 
växter sker. Marken har skötts genom bete under många 
generationer och har ofta ett kulturhistoriskt och biologiskt värde. 

• Slåtterängar är en jordbruksmark som historiskt sett varken har 
plöjts eller fått en insådd av vall. På marken växer gräs och örter 
som kan användas till foder. Liksom betesmarker är slåtterängar 
värdefulla med höga biologiska och kulturhistoriska värden.  

Vid bedömningen av om jordbruksmarken är brukningsvärd eller inte kan 
det ha betydelse om marken inte har brukats på länge (MÖD 2017:31). 
Enligt Jordbruksverket kan all jordbruksmark som det söks jordbruksstöd för 
ses som brukningsvärd. Det går dock inte att dra några slutsatser om motsatt 
förhållande. En jordbruksmark kan vara brukningsvärd trots att det inte söks 
jordbruksstöd för den. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att 
mark som idag används för bete och därigenom brukas aktivt är att betrakta 
som brukningsvärd jordbruksmark (dom 2019-01-11 i mål P 8646-18).  

Jordbruksmark som inte brukas idag, på grund av olönsamma förhållanden, 
kan ändå vara brukningsvärd med hänsyn till framtida behov eller annan typ 
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av jordbruksverksamhet. Jordbruksmarken är en global och nationell resurs 
som måste förvaltas långsiktigt. Det är inte markägaren eller enskilda 
intressen som avgör om marken är brukningsvärd. En jordbruksmark som 
inte är rationell och ekonomiskt lönsam att bruka i ett lantbruksföretag med 
fokus på exempelvis växtodling, kan vara lönsam och rationell i ett företag 
som bedriver grönsaksodling eller är inriktat på till exempel uppfödning av 
djur. Att en specifik jordbruksmark inte är lönsam att bruka just för tillfället 
och av ett företag med en specifik inriktning säger inte heller något om 
jordbruksmarkens brukningsvärde i ett längre perspektiv. Småskaliga 
odlingar, gärna stadsnära, kan även bidra till självförsörjningen av livsmedel 
och andra värden som integration, rehabilitering och kunskap. 

Jordbruksmarkens brukningsvärde utgörs inte heller endast av de 
ekonomiska värdena, även om det i prop. 1985/86:3 enbart är produktions-
värdet som står i fokus, utan andra värden som handlar om exempelvis 
långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion, biologisk mångfald, ekosystem-
tjänster, grön infrastruktur, klimatanpassning och kulturella värden måste 
även räknas in. En betesmark med exempelvis höga biologiska och 
kulturhistoriska värden kan ha ett högt brukningsvärde även om det inte är 
ekonomiskt lönsamt för lantbrukaren att bruka marken. Samtidigt kan 
jordbruksmarken bidra med tjänster som är dyra eller omöjliga att ersätta, 
såsom att buffra vatten vid kraftig nederbörd och stora flöden eller att binda 
koldioxid i marken. 

Markens taxering  
Enligt tidigare praxis från Mark- och miljööverdomstolen var en grund-
läggande förutsättning för tillämpning av bestämmelsen i 3 kap. 4 § MB att 
den aktuella marken var taxerad som lantbruksenhet (MÖD 2018-11-07, mål 
P 10815-17 och P 11097-17). I nya domar från Mark- och 
miljööverdomstolen har praxis ändrats på så vis att markens taxering inte är 
avgörande för bedömningen av om marken är att betrakta som 
brukningsvärd.  

Mark- och miljööverdomstolens nya bedömning är att fastighetstaxeringen, 
vare sig avsaknad av taxering eller taxering som annat än lantbruksenhet, 
inte är avgörande för om 3 kap. 4 § MB är tillämplig. Frågan vad som utgör 
brukningsvärd jordbruksmark ska istället bedömas med utgångspunkt i 
markens läge, egenskaper och övriga omständigheter, där fastighets-
taxeringen utgör en omständighet som ska beaktas.  

Planlagd mark 
Miljöbalkens bestämmelser i 3 kap. 4 § MB ska inte tillämpas för mark som 
har reglerats i detaljplan och planlagts för andra ändamål än jordbruk. Detta 
gäller även om marken fortfarande används som jordbruksmark och även om 
ändamålet har förändrats och en ny detaljplan tas fram. Hur marken används 
vid en viss tidpunkt är helt underordnat den rättsligt fastställda användningen 
i detaljplanen (MÖD 2021-06-15 i mål nr P 6258-20). 
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Väsentligt samhällsintresse  
Väsentliga samhällsintressen kan vara att tillgodose bostadsförsörjnings-
behovet, att kunna lokalisera bostäder och arbetsplatser nära varandra, att 
skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem och att 
säkerställa viktiga rekreationsintressen (prop. 1985/86:3 s. 53).  

 

 
Foto: Länsstyrelsen 

Behoven som ligger till grund för ett väsentligt samhällsintresse kan finnas 
på olika nivåer i samhället. Vissa behov finns på nationell eller regional nivå 
medan andra behov är mer lokala och kan skilja sig åt mellan kommuner. I 
den regionala planeringen och RUFS har intressena behandlats och resulterat 
i en samlad bedömning på regional nivå. 

Det är viktigt att styrka varför ett intresse är väsentligt samhällsintresse i 
kommunen. I en dom från MÖD upphävs en detaljplan med hänvisning till 
att kommunen inte har visat att samhällsintresset av att bygga bostäder i del 
av planområdet uppfyller det i 3 kap. 4 § miljöbalken angivna 
väsentlighetskravet (2021-09-06 i mål P 5040-20). 

Mark- och miljööverdomstolen har varit tydlig med att uppförande av 
enstaka enbostadshus inte kan anses vara ett väsentligt samhällsintresse i 
samband med prövningen av 3 kap. 4 § MB (MÖD P 4087-15 m.fl.). 
Däremot kan exempelvis utbyggnaden av vindkraft anses vara ett sådant 
väsentligt samhällsintresse som i sig kan motivera ianspråktagande av 
brukningsvärd jordbruksmark (MÖD P 8280-17).  
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Alternativ lokalisering 
Det är inte i sig tillräckligt att den ansökta bebyggelsen syftar till att 
tillgodose ett väsentligt samhällsintresse för att det ska vara tillåtet enligt 3 
kap. 4 § MB att ta jordbruksmark i anspråk. Det krävs dessutom att behovet 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 
att annan mark tas i anspråk. 

Enligt bestämmelserna i miljöbalken ska en bedömning av alternativ 
lokalisering genomföras innan kommunen går vidare med att planera för 
bebyggelse eller anläggningar på jordbruksmark. Det är kommunens ansvar 
att visa att behovet inte kan tillgodoses på annan mark. Det har kommit flera 
domar från MÖD rörande fall där kommunen har haft framgång med att visa 
att behovet inte kan tillgodoses på annan plats (MÖD dom 2021-03-24 i mål 
P 514-20, dom 2021-05-10 mål P 2034-20). 

Kriteriet för att en alternativ lokalisering ska anses vara möjlig är enligt 
prop. 1985/86:3 (sid. 158) att exploateringsföretaget ska vara fullt godtagbart 
från samhällsbyggnadssynpunkt, tekniskt och funktionellt lämpligt samt 
ekonomiskt rimligt.  

Hur stort område som lokaliseringsbedömningen behöver omfatta behöver 
bedömas från fall till fall. Om exploateringen berör till exempel större 
sammanhängande jordbruksbygder, kan det vara nödvändigt att också 
redovisa möjligheterna till alternativ lokalisering till en annan del av 
kommunen eller till och med en annan del av regionen (prop. 1985/86:3,  
sid 54). 

Om lokaliseringsbedömningen visar att det inte går att lokalisera den 
föreslagna bebyggelsen på annan mark än jordbruksmark behöver 
kommunen visa hur den exploatering som ändå är nödvändig ska planeras så 
att exploateringen minimeras. Ingreppen ska utformas på ett sätt som innebär 
så begränsad inverkan som möjligt för jordbruket. I första hand bör den mark 
som har högst kvalitet för biologisk produktion, så som hög produktions-
förmåga och goda arronderingsförhållanden, skyddas från exploatering. 
(prop. 1985/86:3 s. 54 och 159). 

När kan det finnas behov av att värdera jordbruksmarken? 
Samtidigt som all brukningsvärd jordbruksmark är skyddad enligt 3 kap. 4 § 
MB kan det finnas anledning att värdera den brukningsvärda 
jordbruksmarken. Att få en uppfattning om ett jordbruksområdes eller en 
jordbruksmarks värde är viktig kunskap i de prioriteringar och avvägningar 
som görs för väsentliga samhällsintressen i den fysiska planeringen. I de fall 
inga alternativa lokaliseringar utanför jordbruksmark finns kan det även vara 
av värde att identifiera var exploateringen gör minst skada.  
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Underlag för värdering av jordbruksmark 
Jordbruksverket har sammanställt en lista över användbara kart- och 
informationsunderlag vid bedömningar av jordbruksmarkens värden i den 
fysiska planeringen. Underlagen redovisar ett flertal aspekter av jordbruks-
marken och kan bidra till att skapa en helhetsbild över jordbruksmarkens 
status på den berörda platsen eller kommunövergripande.  

I underlagen finns data som kan användas för att skapa bra planerings-
underlag vid regional planering eller kommunal översikts- och 
detaljplanering eller förhandsbesked och bygglov. Bland annat redovisas 
jordbruksmarkens arealer, exploatering av jordbruksmark, historik, jordarter, 
avkastning med mera.  

Kart- och informationsunderlagen kan vara användbara när jordbruksmarken 
och dess värden ska beaktas och prövas mot andra allmänna intressen. 
Vilken skala som väljs, beror på till vilken typ av ärende underlaget ska 
användas. Den information som går att få fram för jordbruksmarken i 
kommunen kan fungera som stöd i de avvägningar som görs inom den 
fysiska planeringen.  

För att göra informationen mer tillgänglig har Regionen och Länsstyrelsen 
bearbetat och sammanställt de digitala kart- och informationsunderlagen i en 
webbapplikation Digitalt kart- och informationsunderlag för jordbruksmark i 
Stockholms län (arcgis.com). Underlagen har även kompletterats med 
regionala underlag så som plankartan och de prioriterade bebyggelselägena i 
RUFS 2050 med mera. I webbverktyget finns även mer information om 
underlagen och hur de kan användas som stöd i värdering av jordbruksmark i 
den fysiska planeringen. En förteckning över planeringsunderlagen finns 
även i bilaga 2 till denna vägledning. 

Jordbruksmarken i den regionala 
utvecklingsplaneringen 

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 
Region Stockholm är regionplaneorgan i Stockholms län och ansvarar 
därmed för att ta fram en regionplan enligt PBL. Det innebär även ett ansvar 
för att verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av 
bostäder kan tillgodoses och för insatser som kan bidra till att minska länets 
klimatpåverkan och dess effekter.  

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2050, uttrycker 
regionens samlade vilja och fungerar som en gemensam plattform för 
regionens aktörer och för samverkan inom Stockholms län och med länen i 
östra Mellansverige. RUFS 2050 trädde i kraft 2018 och bygger vidare på de 
tidigare regionala utvecklingsplanerna från 2010 och RUFS 2001. Planen är 
giltig till år 2026 och antogs även som regional utvecklingsstrategi i 
november 2019. 
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Plankartan med tillhörande förhållningssätt är en central del av planen och är 
vägledande för den efterföljande planeringen. Den redovisar hur region-
planen rumsligt ska genomföras till år 2050, genom att ange hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur bebyggelse och byggnadsverk ska 
lokaliseras. 

Plankartan uttrycker möjligheten att uppnå regionala mål genom en regionalt 
avvägd och önskvärd användning av regionens mark och vatten. Lika viktig 
som plankartan är förhållningssätten som beskriver hur den ska tolkas.  

Plankartan utgår ifrån förväntad befolkningsutveckling, regionala mål och 
rumsliga principer, samt från analyser av effekter av tillkommande bostäder, 
arbetsplatser och transporter i regionens olika delar. Den bygger även på 
nationella och regionala planer och överenskommelser, samt på analys och 
en samlad bedömning av aktuella kommunala översiktsplaner och andra 
planeringsunderlag av regional betydelse.  

Plankartan är vägledande för kommunernas översiktsplanering men ger även 
riktlinjer för andra aktörer som ansvarar för lokalisering av bebyggelse, 
byggnadsverk och olika typer av anläggningar och infrastruktur av betydelse 
för regionen. 

Plankartan uttrycker frågor som är av mellankommunal och regional 
betydelse samt hur de bör samordnas. Den ger kommunerna möjlighet att se 
sin planering i ett regionalt sammanhang. Det handlar alltså om frågor som 
berör mer än enbart lokala intressen inom en kommun. 

En frågas regionala betydelse bygger på en samlad bedömning av regionens 
långsiktiga utmaningar och behov, gällande lagstiftning och ett behov av att 
hantera en fråga eller göra en avvägning i en regional kontext. 
Redovisningen är principiell och övergripande utifrån planens långa 
tidsperspektiv. Plankartan beskriver de strategiska utvecklingsinsatser som 
ska genomföras med sikte på år 2050, men i olika tidsperspektiv utifrån olika 
åtgärders skiftande karaktär. I förhållningssätten redovisas, där så är 
relevant, en planerad eller önskad utbyggnadstakt. 

Avgränsningar av områden och sträckningar på plankartan är översiktliga 
och vägledande. I efterföljande beslut görs den slutliga prövningen, 
exempelvis om exploateringen medför fara för människors hälsa och 
säkerhet, risk för olyckor, översvämning eller erosion, om exploateringen 
medför en risk för en påtaglig skada på ett riksintresse, eller att 
miljökvalitetsnormer inte kan efterlevas. 

Kompletteras med illustration i slutgiltig version. 

Ställningstaganden och förhållningssätt för jordbruksmark 
Ett viktigt ställningstagande i RUFS 2050 är att utspridd bebyggelse ska 
undvikas och i stället ska bostäder, arbetstillfällen, service och andra 
samhällsfunktioner samlas i ett antal orter och områden utpekade för 
bebyggelseutveckling.  
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Det regionala ställningstagandet för jordbruksmark i RUFS 2050 utgår från 
att all jordbruksmark är värd att brukas i ett långsiktigt perspektiv. Därför 
ska exploatering av jordbruksmark undvikas i största möjligaste mån.  

Av plankartan och tillhörande förhållningssätt kan utläsas var andra 
allmänna intressen såsom bebyggelse har bedömts väga över jordbruks-
markens intressen. Bebyggelse ska koncentreras till följande regionalt 
prioriterade bebyggelselägen:  

• centrala regionkärnan,  

• regionala stadskärnor,  

• strategiska stadsutvecklingslägen,  

• primära bebyggelselägen samt  

• landsbygdsnoder och kärnöar,  

 

Likaså finns andra områden för väsentliga samhällsintressen som 
transportinfrastruktur, teknisk infrastruktur samt natur-, kultur- och 
rekreationsvärden utpekade i plankartan. 

Utanför de regionalt prioriterade bebyggelselägena och ovan nämnda 
intressen ska exploatering av jordbruksmark undvikas. Om 
jordbruksmark ändå övervägs för exploatering i dessa lägen ska det 
vara för att främja ett väsentligt samhällsintresse som inte kan 
tillgodoses på något annat sätt. 

10-gradig åkermarksklassificering inaktuell 
Denna vägledning utgår från det nationella arbete som gjorts efter att RUFS 
2050 antogs. Det ger vägledning och utgör en fördjupning och ett 
förtydligande av ställningstagandet i RUFS 2050 gällande exploatering på 
jordbruksmark. Underlaget utgår från de regionala förutsättningar som råder 
i Stockholms län för att hjälpa kommunerna att ta fram kommunala 
planeringsunderlag utifrån RUFS:s ställningstaganden, förhållningssätt och 
den utpekade markanvändningen i plankartan. 

I RUFS 2050 står att exploatering särskilt ska undvikas på naturbetesmark 
och på åkermark av klass 3–5 enligt den tidigare åkermarksgraderingen, som 
Jordbruksverket under 2021 ersatt med användbara kart- och 
informationsunderlag för stöd till kommunerna. Efter att RUFS 2050 antogs 
har Jordbruksverket sett över den tiogradiga graderingen och den bedöms 
inte längre vara användbar vid prövning av exploatering på jordbruksmark, 
eftersom den både är föråldrad och har för grov upplösning för att användas 
på kommunal nivå. Istället för att använda den tiogradiga skalan, behöver 
regionala och kommunala planeringsunderlag avseende jordbruksmark  
tas fram.  

INFO 
I det digitala 
informations- och 
kartunderlaget hittar 
du mer information 
om hur mycket 
jordbruksmark som 
finns i de olika 
bebyggelselägena. 
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Kommunen måste i samband med den fysiska planeringen och i den 
bedömning av om brukningsvärd jordbruksmark kan tas i anspråk för något 
annat väsentligt samhällsintresse utgå från markens läge, egenskaper och 
övriga omständigheter. Se vidare under Nationellt arbete och Brukningsvärd 

jordbruksmark. 

Konsekvensanalys jordbruksmark 
I RUFS 2050 står att en konsekvensanalys ska genomföras i de fall 
bebyggelse planeras på jordbruksmark i de utpekade prioriterade 
bebyggelselägena. Det är för att poängtera att även om det gjorts en regional 
avvägning där RUFS anger möjlig bebyggelseutveckling måste ändå en 
bedömning göras i den lokala kontexten i den efterföljande kommunala 
planeringen. Kraven enligt 3 kap. 4 § MB vid exploatering av jordbruksmark 
gäller oavsett ställningstagande i RUFS. Det är kommunens ansvar att bland 
annat visa att behovet inte kan tillgodoses på annan mark.  

En konsekvensanalys kan omfatta följande: 

• Beskriva på vilket sätt det handlar om brukningsvärd jordbruksmark 

• Motivera väsentligt samhällsintresse 

• Genomföra en utredning om alternativa lokaliseringar där nivån ska 
motiveras utifrån till exempel ställningstaganden i RUFS 2050 och i 
kommunens översiktsplan. De alternativa lokaliseringarna ska väljas 
och bedömas utifrån det specifika behovet för den aktuella 
användningen. Undvik att bara välja alternativa lokaliseringar med 
jordbruksmark. Om lokaliseringsbedömningen visar att det inte går att 
lokalisera den föreslagna bebyggelsen på annan mark än 
jordbruksmark behöver kommunen visa hur den exploatering som 
ändå är nödvändig kan planeras så att exploateringen minimeras. 

Se vidare under Jordbruksmarken i den kommunala planeringen.  

Utveckla de gröna näringarna och säkerställ en god framtida 
livsmedelsförsörjning.  
Som regional utvecklingsstrategi anger RUFS också att företagsandan som 
finns i länets landsbygder ska ges förutsättningar att utvecklas. Lantbruket 
och skogsnäringen har betydelse för en mängd ekosystemtjänster och för 
livsmedelsnära produktion. Det är därför viktigt att verka för livskraftiga 
lantbruksföretag och värna länets jordbruksmark. Jordbruksmark som har 
exploaterats för bebyggelse är i princip omöjlig att återställa. En förut-
sättning för de gröna näringarna är ett fungerande skydd för brukande- och 
äganderätten. Lantbruk och skogsbruk är långsiktiga verksamheter där 
investeringar ibland betalar sig först efter flera decennier. Konflikter kring 
jord- och skogsbruk kan uppstå mellan markägare och privatpersoner, dels 
när det gäller skador på växande grödor, fält och skog genom oaktsam 
friluftsverksamhet, dels genom bristande tolerans för lukt och buller från 
jordbruket. Med tanke på samhällsnyttan från levande jordbruk och 
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produktionen av livsmedel, energi, material och ekosystemtjänster bör 
skyddet av mark- och äganderätt stärkas. Det gröna näringslivets betydelse 
för livsmedels-, material- och energiförsörjningen förväntas öka, både 
nationellt och regionalt, eftersom en lokalt ökad produktion av livsmedel, 
material och bioenergi bidrar till att sänka nettokoldioxidutsläppen i länet 
och i världen. 

Jordbruksmarken i den kommunala planeringen 
Det är kommunerna som ansvarar för planeringen av den fysiska miljön. 
Kommunen tar beslut om lokalisering av ny bebyggelse i översiktsplanen, 
detaljplaner, förhandsbesked och bygglov.  

Översiktsplanering 
Översiktsplaneringen är en bra utgångspunkt för att klargöra förut-
sättningarna för jordbruksmarken i kommunen. Det framgår av PBL att 
kommunen i översiktsplanen ska redovisa hur de avser att ta hänsyn till 
allmänna intressen enligt 2 kap. PBL, vilka bland annat inkluderar långsiktig 
hushållning med jordbruksmark för att undvika negativ påverkan på 
produktion av råvaror och energi. I översiktsplanen är det lämpligt att 
kommunen beskriver hur den förhåller sig till den regionala utvecklings-
planen, RUFS, och de regionala ställningstagandena och förhållningssätten. 
Om översiktsplanen avviker från regionplanen måste kommunen enligt 3 
kap. 5 § PBL, beskriva på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen.  

I översiktsplanen behöver kommunen beskriva jordbruksnäringen som 
ett allmänt intresse, synliggöra intressekonflikter och redovisa hur 
planförslaget kommer att påverka befintlig jordbruksmark. En sådan 
beskrivning kan inkludera en beskrivning av kommunens jordbruksmark, 
till exempel genom att redovisa jordbruksmarkens lokalisering och 
värden kopplade till produktion, natur, kultur och rekreation. Ur livs-
medelssynpunkt är det särskilt viktigt att identifiera jordbruksmark med 
god arrondering. Sammanhängande ytor med större jordbruksblock är 
generellt mer rationella att bruka än jordbruksmark som är uppsplittrad 
och utspridd.  

För att jordbruksmarken ska kunna hanteras i översiktsplaneringen, är det 
viktigt att det finns ett kommunalt planeringsunderlag för jordbruksmark i 
inledningen av processen. Om kommunen avser att ta jordbruksmark i 
anspråk för bebyggelse behöver detta framgå tydligt av översiktsplanen. 
Andra typer av intressekonflikter som kan vara relevanta att ta upp i 
översiktsplan kan exempelvis vara fastighetsbildning som berör 
jordbruksmark.  

I det fall översiktsplanen inkluderar förslag att ta jordbruksmark i anspråk 
behöver kommunen visa hur förslaget förhåller sig till bestämmelserna om 
jordbruksmark i miljöbalken. Genom att klargöra aspekter kopplade till 
bedömningen av om förslaget rör ett väsentligt samhällsintresse, om det 

INFO 

I det digitala 
informations- och 
kartunderlaget 
kan du få en 
överblick över 
jordbruksblocken
s storlek, se karta 
5 Jordbruksblock. 
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påverkar brukningsvärd jordbruksmark samt vilka alternativa lokaliseringar 
som har utretts kan översiktsplanen ge ett bra stöd i den efterföljande 
planeringen.  

Brukningsvärd jordbruksmark 
Det är relevant att i översiktsplanen redovisa vad som kan anses vara 
brukningsvärd jordbruksmark i kommunen och var det finns jordbruksmark 
som inte tydligt uppfyller kraven för att anses vara brukningsvärd och som 
därför kommer att behöva utredas närmare i efterföljande planering. Det kan 
även vara så att det finns jordbruksmark som kommunen redan i 
översiktsplaneskedet kan konstatera inte är brukningsvärd. I det fallet bör det 
framgå av översiktsplanen vilken mark det gäller och vilka motiv som ligger 
till grund för bedömningen att jordbruksmarken inte är brukningsvärd.  

Vad gäller den jordbruksmark som kommunen avser att ta i anspråk för 
bebyggelse bör översiktsplanen innehålla en beskrivning av de specifika 
värden som kommer att påverkas. Det inkluderar både värden kopplade till 
produktion och värden kopplade till naturen, kulturmiljö och rekreation. Det 
är viktigt att inte glömma bort de kumulativa effekterna av planen. 

 

 
Foto: Mostphotos  
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Väsentligt samhällsintresse 
Översiktsplanen bör inkludera en motivering till varför den markanvändning 
som kommunen föreslår på jordbruksmark ska anses utgöra ett väsentligt 
samhällsintresse. Motiveringen ska baseras på lokala och regionala 
förhållanden. Om det till exempel är bostäder som föreslås behöver 
kommunen redovisa varför den föreslagna bostadsbebyggelsen utgör ett 
väsentligt samhällsintresse med utgångspunkt i kommunens och regionens 
specifika behov. Om kommunen endast redovisar ett område som 
utvecklingsområde för blandad bebyggelse på jordbruksmark behöver det 
framgå att det endast är bebyggelse som kan anses vara väsentligt samhälls-
intresse som avses. Det är då även fördelaktigt om kommunen listar vilka 
typer av verksamhet det kan vara med en motivering till varför det är ett 
väsentligt samhällsintresse. 

Alternativ lokalisering 
Det framgår av prop. 1985/86:3 att det är lagstiftarens intention att om 
kommunen avser att ta jordbruksmark i anspråk ska de alternativa 
utbyggnadsområdena som har studerats redovisas i översiktsplanen. 
Lokaliseringsbedömningen ska alltså i första hand göras i samband med att 
en ny översiktsplan tas fram. På så sätt får kommunen en bra överblick över 
vilka områden som kan vara lämpliga för den tänkta bebyggelsen. 
Bedömningen bör utgå från ställningstaganden om bebyggelsestruktur i 
RUFS 2050. Förutsättningarna i dessa områden utreds sedan på en 
övergripande nivå för att ge kommunen en uppfattning om vilket eller vilka 
områden som utifrån ett helhetsperspektiv är bäst lämpade att gå vidare med. 
Utgå från behovet av utbyggnad och undersök vilka olika platser inom 
kommunen som kan uppfylla samma behov eller andra alternativa lösningar. 
Aspekter att ha med i bedömningen kan till exempel vara hur de olika 
platserna uppfyller behov av tillgång till kollektivtrafik och service, 
anslutning till större vägar och bebyggelsens påverkan på befintliga värden 
och intressen på platsen. Vad gäller jordbruksmarken är det viktigt att 
bedöma värdena på den berörda jordbruksmarken jämfört med övrig 
jordbruksmark i kommunen och länet, vilken effekt ianspråktagandet 
kommer ha på möjligheterna att fortsätta bruka jordbruksmarken och på 
jordbruket i länet i stort.  

Bedömningen av de olika alternativen kan med fördel genomföras inom 
ramen för arbetet med miljöbedömningen så länge viktiga slutsatser också 
lyfts in i översiktsplanen. Kommunen ska också i översiktsplanen belysa 
konsekvenserna från allmän synpunkt av de olika alternativen.  

Exempel på hur Mark- och miljööverdomstolen använt översiktsplanen som 
grund för sin bedömning är domstolens dom meddelad den 23 oktober 2019 
i mål P 1202-19 (bygglov har inte beviljats för nybyggnad av kombinerad 
restaurang och växthus m.m. på jordbruksmark) och dom meddelad den 16 
januari 2019 i mål P 3809-18 (I avsaknad av utredning som visar att behovet 
av bostäder inte kan tillgodoses utan att brukningsvärd jordbruksmark tas i 
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anspråk har MÖD bedömt att det saknas förutsättningar att ge positivt 
förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus på sådan mark).  

 

 
INFO 

I översiktsplanen bör kommunen:  

• Redogöra för hur hänsyn ska tas till jordbruksnäringen som allmänt 
intresse. Redogörelsen bör inkludera en beskrivning av jordbruks-
markens lokalisering och värden kopplade till produktion, natur, 
kultur och rekreation samt ställningstaganden kring hur jordbruks-
marken ska beaktas i fortsatt planering för att säkerställa att 
bebyggelseutvecklingen inte påverkar produktionsmark för råvaror 
och energi. 

• I det fall kommunen avser att ta brukningsvärd jordbruksmark i 
anspråk bör kommunen: 

o Beskriva hur det nya ändamålet utgör ett väsentligt 
samhällsintresse och vissa på behovet av ändamålet på 
regional och lokal nivå. 

o Genomföra en utredning om alternativ lokalisering. Rimliga 
alternativ måste utredas och beskrivas. Undvik att enbart 
bedöma områden med jordbruksmark. 

o Redovisa hur avvägning har skett mellan intresset att bevara 
jordbruksmark och intresset att utnyttja marken för andra 
ändamål.  

o Redogöra för hur planförslaget förhåller sig till ställnings-
taganden i regionplanen kring bebyggelsestruktur och 
jordbruksmark. 

 

 

Detaljplanering 
När en detaljplan berör jordbruksmark måste kommunen göra en avvägning 
mellan förändrad markanvändning och bevarandet av jordbruksmarken. 
Enligt 2 kap. 2 § PBL ska kommunerna tillämpa 3 kap. 4 § MB om 
jordbruksmark när de beslutar om markanvändning.  

Tidig konsekvensanalys  
Redan i mycket tidiga skeden av planprocessen bör avvägningen mellan 
förändrad markanvändning och bevarandet av jordbruksmarken göras. Om 
kommunen kan konstatera att det rör sig om brukningsvärd jordbruksmark 
bör alltså en tidig utredning göras där frågan behandlas innan ett plan-
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uppdrag för en specifik plats ges. Utredningen bör då klargöra om den 
ändrade markanvändningen rör ett väsentligt samhällsintresse och därefter 
bör en lokaliseringsutredning genomföras för att säkerställa att 3 kap. 4§ MB 
kan uppfyllas. Om kommunen har en översiktsplan som tar upp jordbruket 
som allmänt intresse och som inkluderar alternativa lokaliseringar, samt 
ställningstaganden gällande jordbruksmarken, kan översiktsplanen utgöra ett 
bra stöd i tillämpningen av miljöbalken i samband med detaljplanering. 
Även om översiktsplanen inte innehåller tydliga ställningstaganden och 
resonemang om vad som utgör brukningsvärd jordbruksmark och alternativ 
lokalisering kan den ändå innehålla resonemang om kommunens jordbruks-
mark och information om väsentliga samhällsintressen som kan utgöra ett 
stöd i detaljplaneringen.  

Om översiktsplanen saknar en redovisning av alternativa lokaliseringar vid 
utpekandet av bebyggelseområdet är det än mer viktigt att kommunen lyfter 
blicken vid avgränsningen i lokaliseringsutredningen. Det ska framgå av 
planhandlingarna hur kommunen har resonerat kring avgränsningen. 
Lokaliseringsutredningen för det aktuella ändamålet kan förslagsvis genom-
föras inom ramen för en fördjupning av översiktsplanen, ett planprogram, 
alternativt en förstudie. Bedömningen av de olika alternativen kan då med 
fördel genomföras inom ramen för en miljöbedömning så länge viktiga 
slutsatser också lyfts in i den efterföljande detaljplanen. Om lokaliserings-
bedömningen genomförs efter beslut om planuppdrag kan det vara svårt att 
överge den lokalisering som planuppdraget gäller, även om bedömningen 
visar att det finns en annan möjlig lokalisering som innebär att 
jordbruksmark inte behöver tas i anspråk.  

Om detaljplanearbetet därefter kan fortsätta med den valda lokaliseringen är 
det viktigt att utredningens beaktanden och resultat tydligt framgår av 
planhandlingarna.  

Brukningsvärd jordbruksmark 
Det första steget i bedömningen av om planförslaget är förenligt med 
bestämmelserna om jordbruksmark i miljöbalken är att utreda om det rör sig 
om brukningsvärd jordbruksmark. Om kommunen efter en konsekvens-
analys väljer att gå vidare med planeringen på brukningsvärd jordbruksmark 
behöver de beskriva vilka värden som kommer att påverkas. Det inkluderar 
värden kopplade till produktionen, naturen, kulturmiljön och rekreation. I det 
fall kommunen bedömer att det inte rör sig om brukningsvärd jordbruksmark 
bör planhandlingarna inkludera en beskrivning av de faktorer som ligger till 
grund för kommunens bedömning.  

Väsentligt samhällsintresse 
Det bör framgå av planhandlingarna varför den markanvändning som 
föreslås ska anses utgöra ett väsentligt samhällsintresse. Motiveringen ska 
baseras på lokala och regionala förhållanden. I många fall går det att ta stöd i 
översiktsplanen.  
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Alternativ lokalisering  
I första hand bör en lokaliseringsprövning skett i översiktsplanen. I så fall 
kan en motivering till den övergripande lokaliseringen hämtas därifrån. I 
översiktsplaneskedet är det dock ofta inte möjligt att ange en specifik 
omfattning och utformning av den föreslagna bebyggelsen, därför behöver 
kommunen se över lokaliseringsbedömningen i efterföljande planering när 
omfattningen med exploateringen har tydliggjorts.  

Hur stort område som lokaliseringsbedömningen ska omfatta behöver 
bedömas från fall till fall. I vissa fall är det relevant att inkludera hela 
kommunen i bedömningen. Om exploateringen till exempel berör större 
sammanhängande jordbruksbygder, kan det vara nödvändigt att också redo-
visa möjligheterna till alternativ lokalisering till en annan del av kommunen 
eller till och med en annan del av regionen (prop. 1865/86:3, sid 54).  

I andra fall kan finnas anledningar till att den föreslagna bebyggelsen 
behöver tillkomma i en viss del av kommunen. De förutsättningar som den 
föreslagna bebyggelsen är beroende av indikerar vilka områden och platser i 
kommunen som kan vara aktuella. Om exploateringen gäller exempelvis 
bostäder, kan det behövas information om hur behovet av bostäder ser ut i 
olika delar av kommunen för att kunna veta vilka områden som är lämpliga 
för den typ av bostäder som planeras.  

Här kan kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning och RUFS 2050 vara 
ett användbart underlag. Tillgång till kollektivtrafik och service är också 
aspekter som bör påverkar urvalet av möjliga lokaliseringar för bostads-
bebyggelse, medan etablering av exempelvis logistikverksamhet ställer 
andra krav som begränsar vilka områden som kan vara aktuella.  

Utredningen bör tydligt peka på och motivera vilka kriterier kommunen valt 
att utgå från i valet av alternativ lokalisering. Det bör även tilläggas att de 
alternativa lokaliseringarna i första hand ska omfattas av mark som inte är 
jordbruksmark. Om kommunen tittar på alternativa lokaliseringar på 
jordbruksmark behöver det tydligt framgå varför detta är enda alternativet, 
samt finnas en beskrivning av och jämförelse mellan jordbruksmarkernas 
värden. 

Kommunen bör utifrån det lokala perspektivet, det vill säga även inom 
planområdet, utreda hur påverkan på jordbruksmarken kan minimeras. 
Kommunen behöver visa hur den exploatering som är nödvändig kan 
planeras så att exploateringen på just jordbruksmaken kan begränsas. I första 
hand bör den mark som har högst kvalitet för biologisk produktion, så som 
hög produktionsförmåga och goda arronderingsförhållanden, skyddas från 
exploatering. (prop. 1985/86:3 s. 54 och 159). Kommunen bör även utifrån 
det lokala perspektivet, det vill säga även inom planområdet, utreda hur 
påverkan på jordbruksmarken kan minimeras. Det är viktigt att ha med de 
lantbrukare som är berörda i processen. 
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Vad gäller ianspråktagande av jordbruksmark för planläggning för bostads-
bebyggelse har Mark- och miljööverdomstolen i flera fall bedömt att 
kommunen inte visat att det inte finns annan mark att ta i anspråk för att 
tillgodose behovet av bostäder. Om det saknas en utredning om alternativ 
har Mark- och miljööverdomstolen funnit att antagandebeslutet strider mot 3 
kap. 4 § MB. Vad som kan utläsas av domarna är att det ställs höga krav på 
att kommunerna utreder denna fråga och redovisar sina ställningstaganden.  

 

INFO 
I detaljplaneringen där brukningsvärd jordbruksmark avses tas i anspråken 
bör kommunen: 

• Beskriva det nya ändamålet som väsentligt samhällsintresse, 
beskrivningen bör utgå från lokala och regionala förutsättningar.  

• I ett tidigt skede, helst före att planuppdrag ges, genomföra en utredning 
om alternativ lokalisering. Undvik att enbart bedöma områden med 
jordbruksmark. 

• Beskriva de värden som är kopplade till jordbruksmarken och som 
kommer att påverkas av planförslaget.  

• Redogöra för hur planförslaget förhåller sig till ställningstaganden i 
översiktsplanen och regionplanen kring bebyggelsestruktur och 
jordbruksmark.  

• Redovisa hur kommunen har avvägt intresset att bevara jordbruksmark 
mot intresset att utnyttja marken för andra ändamål.  

• Visa hur den exploatering som ändå är nödvändig ska planeras så att 
exploateringsarealen minimeras. 

• Visa hur kommunen har vägt in möjligheterna till fortsatt jordbruk i 
området. 

 

 

Förhandsbesked och bygglov 
Inom detaljplan är frågan om jordbruksmarken redan avgjord, det vill säga 
redan prövad utifrån den användning som planen medger på det som är eller 
har varit jordbruksmark. Inom obebyggda tomter utanför detaljplanelagt 
område är det vanligast att man i första hand söker förhandsbesked. I ett 
förhandsbesked prövar man framförallt lokaliseringen för den avsedda 
åtgärden. Vid prövningen för förhandsbesked ska 3 kap. 4 § MB prövas. 
Kommunen behöver därmed utreda om det rör sig om brukningsvärd 
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jordbruksmark, visa att åtgärden är ett väsentligt samhällsintresse samt visa 
att andra alternativa lokaliseringar utanför jordbruksmarken inte är möjliga. 

Kommunens översiktsplan kan i ärenden om förhandsbesked eller bygglov 
vara vägledande vid lokaliseringsprövningen. Vilken betydelse översikts-
planen har som underlag i ett enskilt ärende beror på hur konkret och 
nyanserat planen är utformad (se prop. 1985/86:1 s 267 f.). Även eventuella 
fördjupade översiktsplaner och program kan utgöra ett bra underlag i dessa 
ärenden. Prövningen för om en åtgärd kan anses vara ett väsentligt samhälls-
intresse är densamma som beskrivet i tidigare avsnitt (se Översikts- och 
detaljplanering).  

Även om bostadsförsörjningsbehovet skulle kunna utgöra väsentligt 
samhällsintresse har det i flertalet domar konstaterats att enstaka bostadshus 
inte kan anses utgöra ett sådant intresse (MÖD P 4087-15 m.fl.). Det kan 
även noteras att kravet om att ett område behöver planläggas enligt 9 kap. 31 
§ och 4 kap. 2 och 3 §§ PBL, inträder exempelvis om åtgärden innebär en ny 
sammanhållen bebyggelse och om åtgärden får betydande inverkan på 
omgivningen. 

Byggnader för jordbruksverksamhet  
I mål om bygglov har mark- och miljödomstolen funnit att bestämmelsen i 3 
kap. 4 § MB i vissa fall inte hindrar att brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för byggnader som behövs för den egna jordbruksverksamheten. Det 
är under förutsättning att behovet inte kan tillgodoses genom att annan mark 
tas i anspråk (MÖD 2020-06-10 P 9422-19). 

 

INFO 
I prövningen av förhandsbesked eller bygglov som berör brukningsvärd 
jordbruksmark bör kommunen: 

• Motivera väsentligt samhällsintresse 

• Se över alternativa lokaliseringar inom fastigheten som inte omfattar 
ianspråktagande av jordbruksmark. 

 

 

Att ta jordbruksmark ur produktion 
Länsstyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet när jordbruksmark ska tas ur 
jordbruksproduktion. När jordbruksmark läggs ner sker det vanligen genom 
att skog planteras, marken växer igen eller exploateras och går över till 
annan markanvändning.  

Enligt 12 kap. 9 § MB får en åtgärd som innebär att jordbruksmark tas ur 
jordbruksproduktion inte vidtas utan att en anmälan har lämnats till 
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länsstyrelsen, om inte åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på 
brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön. Anledningen är att 
Länsstyrelsen ska kunna bedöma om natur- eller kulturvärden kan skadas av 
den ändrade markanvändningen.  

Jordbrukaren eller markägaren ska anmäla förändringen till länsstyrelsen 
minst 8 månader i förväg. Anmälan ska göras om verksamheten inte redan 
har prövats i särskild ordning, det vill säga om det finns till exempel 
detaljplan, bygglov eller förhandsbesked som har prövat verksamheten enligt 
PBL.  

Den som har underrättat länsstyrelsen om att jordbruksmark ska tas ur 
jordbruksproduktion, anses enligt 6 § 2 stycket förordning (1998:904) om 
anmälan för samråd, även ha gjort en anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § 
MB för den verksamhet för vilken marken planeras tas i anspråk. 

Några begrepp: 

• Energiskog som räknas som jordbruksgröda omfattar Salix-släktet, 
poppel och hybridasp. Även julgransplantering räknas som 
jordbruksgröda. 

• Kultivering innebär markförbättrande åtgärder i form av till exempel 
enklare markbearbetning, insådd, kalkning, gödsling eller dikning. 

• Åker innefattar även träda (åker i vila). 

Exempel på verksamheter som innebär att jordbruksmark tas ur jordbruks-
produktion och därför ska föregås av en anmälan till länsstyrelsen är: 

• Plantering av skog på åker, ängs- eller betesmark. 

• Plantering av energiskog, julgranar, andra jordbruksgrödor samt 
annan nyodling eller kultivering i ängs- eller betesmark. 

• Exploatering av åker, ängs- eller betesmark för byggnation av hus 
eller anläggning av parkeringsplatser, vägar med mera – om inte 
åtgärden omfattas av detaljplan och då prövas i särskild ordning. 

Energiskog (salix, poppel, hybridasp) och julgranar som planteras på 
åkermark räknas som jordbruksgrödor och innebär därför inte att marken tas 
ur jordbruksproduktion och behöver inte anmälas enligt 12 kap. 9 § MB. Om 
planteringen innebär en väsentlig ändring av naturmiljön eller om landskaps-
bilden påverkas negativt, så bör åtgärden dock anmälas för samråd enligt 12 
kap. 6 § MB. 

Omvandling av skogs- eller jordbruksmark till exploaterat område omfattas 
normalt av 12 kap. 6 § MB och ska därmed anmälas till länsstyrelsen för 
samråd. 12 kap. 9 § MB är inte tillämplig om marken ska tas i anspråk för 
verksamhet vars tillåtlighet har prövats i särskild ordning. 

Samrådet under en detaljplaneprocess ersätter inte helt en anmälan om 
samråd enligt 12 kap. 6 § MB. Det är lämpligt att samråd enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken samordnas med detaljplaneprocessen. Om inte ett sådant samråd 
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har genomförts under detaljplaneprocessen får samråd enligt 12 kap. 6 § MB 
genomföras när en åtgärd blir aktuell. 

En anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion innebär inte någon 
omklassning av marken. Marken fortsätter att vara jordbruksmark så länge 
den inte omvandlats till något annat i verkligheten eller det finns till exempel 
en antagen detaljplan som anger att marken ska ha annat ändamål. 

När upphör jordbruksmark att vara jordbruksmark?  
Vid bedömning av om mark har upphört att vara jordbruksmark bör en 
helhetsbedömning göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall, så som 
exempelvis markens faktiska användning och brukarens framtida avsikter 
(M 10680-15 och MÖD 2005:49). Om en jordbruksmark lämnas utan en 
anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion och utan att den brukas 
under lång tid kan skogsvårdslagens bestämmelser om skyldighet att anlägga 
skog börja gälla. När det finns avsikter att återuppta brukandet behöver skog 
inte planteras. Så länge driften inte är definitivt nedlagd klassas marken som 
jordbruksmark. Det är viktigt att ha i åtanke att jordbruksmark som är 
nedlagd kan vara en värdefull reserv om behovet av brukningsbar 
jordbruksmark ökar i framtiden. 

 
Foto: Mostphotos 
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Del 2. Kunskapsunderlag 
jordbruksmark 

Vad är jordbruksmark? 
Jordbruksmark är ett samlingsnamn för åkermark, betesmark och slåtteräng.  

Åkermark  
Åkermark är den jordbruksmark som är möjlig att plöja, som bearbetas med 
maskiner, gödslas och sås. Marken har ofta en växtföljd, där både ett åriga 
och fleråriga grödor så som betes- eller slåttervall kan ingå.  

Betesmark  
Betesmark är en jordbruksmark som sköts genom betande av djur, 
avslagning eller putsning av marken. Det är en mark som inte är möjlig att 
plöja eller använda som åker, den gödslas inte och ingen insådd av andra 
växter sker. Betesmarkerna är permanent gröna med gräs och örter som 
används till djurfoder. Marken har skötts genom slåtter eller bete under 
många generationer och har ofta ett kulturhistoriskt och biologiskt värde.  

Slåtteräng 
Slåtterängar är jordbruksmark som inte är åker, där det växer gräs och örter 
som kan användas till foder. Markerna har historiskt varken plöjts eller såtts 
in med en gröda. Liksom betesmarker är har slåtterängarna ofta höga 
biologiska och kulturhistoriska värden.  

Vad händer med jordbruksmarken när den exploateras? 
För en hållbar livsmedelsförsörjning är det av stor vikt att den bördiga jorden 
förvaltas och värnas. En god odlingsjord utvecklas genom biologiska 
processer och ett långsiktigt arbete från dem som brukar den. Att återställa 
jordbruksmark, som har exploaterats för bebyggelse- eller 
infrastrukturändamål, är i det närmaste omöjligt. Exploateringen påverkar 
jordmånen, den biologiska mångfalden, kulturmiljön och det öppna 
landskapet.  

Att bilda ny jordbruksmark 
Nyodling, det vill säga omvandling av skogsmark eller betesmark till åker, 
sker fortfarande i vårt land, om än i försumbar skala. Det är främst för att få 
åkermark nära gården eller förenkla arbetet på fälten som bonden hugger ner 
skog, bryter stubbar, plockar sten, fräser jorden, dränerar marken samt tillför 
kalk och gödsel för att få ny åkermark. Nyodling är dyrt. Det kostar minst 
100 000 kronor per hektar och flera decennier senare, ger nyodling 
fortfarande inte lika goda skördar som äldre åkermark. 
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Jordbruksmarkens värden  
Jordbruket i Sverige har i en internationell jämförelse hög produktivitet och 
låg miljöpåverkan och det finns en hög miljömedvetenhet och kunskap bland 
landets livsmedelsproducenter. Närproducerad mat minskar transporterna, 
vidmakthåller öppna, artrika och historiska landskap, samt minskar 
samhällets sårbarhet. Jordbruket är en förutsättning för att flera av de 
svenska miljömålen ska kunna nås och jordbruket bidrar till ett flertal 
ekosystemtjänster.  

Lantbrukets produktion är möjligt tack vare flera olika ekosystemtjänster 
samtidigt som lantbruket i sig levererar ett antal ekosystemtjänster. 
Lantbruket levererar direkta ekosystemtjänster som är tydligt kopplade till 
nyttigheter eller varor för oss människor exempelvis i form av grödor, kött, 
frukt eller bär, och upplevelsevärden i odlingslandskapet. De direkta 
ekosystemtjänsterna är beroende av indirekta ekosystemtjänster så som 
växternas fotosyntes, insekters pollinering av grödor, biologisk kontroll av 
skadegörare, och mikroorganismers bidrag till jordmånsbildning. 

Brukandet av jordbruksmarken bidrar till en mängd ekosystemtjänster som 
kan delas in i fyra kategorier:  

• Försörjande (producerande) – varor som produceras, till exempel 
mat, vatten, trä och fiber.  

• Reglerande – ekosystemfunktioner som påverkar miljöfaktorer som 
till exempel klimat, översvämningar, avfallsnedbrytning och kontroll 
av sjukdomar samt pollinering av våra grödor.  

• Kulturella – skönhet, inspiration, rekreation och andliga värden som 
bidrar till vårt välbefinnande.  

• Stödjande – grundläggande funktioner i ekosystemen som är en 
förutsättning för alla de andra ekosystemtjänsterna, bland annat 
jordmånsbildning, fotosyntes och biokemiska kretslopp.  

Betesmarker som betas gynnar både den biologiska mångfalden och kan 
fungera som kolsänkor. Brukandet av jordbruksmarken leder även till 
bevarande av kulturmiljöer och ett attraktivt landskap för rekreation och 
friluftsliv. Jordbruksmarken kan ta hand om vissa biprodukter och avfall från 
samhället. Genom att återföra till exempel matrester, trädgårdsavfall eller 
godkänt rötslam blir åkermarken en del av ett kretslopp och löser många av 
stadens avfallsproblem. Energi kan produceras genom produktion av 
energigrödor, biogas eller förbränning av restprodukter från jordbruket. 

Jordbruksmarken i världen, nationellt och regionalt 
Tillgången till jordbruksmark minskar i världen, samtidigt som vi blir allt 
fler som behöver mat. I Sverige försvinner en stor del av jordbruksmarken på 
grund av att marken slutar att brukas och successivt övergår till annan mark, 
men också på grund av exploatering i form av bebyggelse eller asfaltering. 
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Det finns 1 407 miljoner hektar eller 14 miljoner kvadratkilometer åkermark 
i världen. År 2015 fanns det 7 350 miljoner människor i världen vilket 
innebär ungefär 0,2 hektar åkermark per person.  

Under de senaste 100 åren har det försvunnit mycket jordbruksmark i 
Sverige samtidigt som befolkningen har vuxit. Sveriges landyta består till 69 
procent av skogsmark och 8 procent av jordbruksmark (2015). En del av den 
mark som idag klassas som skog är betesmark som har vuxit igen.  

År 2015 fanns det 0,3 hektar åkermark per person i Sverige. Det kan 
jämföras med 1893 då vi hade som mest åkermark och 0,7 hektar per person. 
Med dagens livsmedelskonsumtion i Sverige krävs 0,4 hektar åkermark för 
att försörja en person. 

I Stockholms län bor nästan 23 procent av landets befolkning, samtidigt som 
vi endast har 3 procent av åkermarksarealen och 2 procent av ängs- och 
betesmarksarealen i landet. Samtidigt består över 40 procent av länets 
landyta av skog. 

Klimatförändringar och livsmedelsförsörjning 
Sveriges livsmedelsförsörjning är idag till stor del beroende av import från 
andra länder och många av de länder som Sverige importerar från är mer 
känsliga för klimatförändringar vilket ökar Sveriges sårbarhet. När klimatet 
runt till exempel Medelhavet blir torrare och varmare kan det i hög grad 
komma att påverka Sveriges möjligheter till import av frukt och grönt 
därifrån. Klimatförändringarna kan även påverka den globala marknaden och 
efter-frågan på svenska livsmedel.  

Om världens länder fortsätter att släppa ut växthusgaser som i dag kommer 
medeltemperaturen i Stockholms län vid slutet av seklet att ha stigit med 
cirka fem grader. Det förändrade klimatet kommer att leda både till mer 
nederbörd och mer torka. Nederbörden kommer att öka med 20–30 procent 
enligt SMHI:s beräkningar och störst ökning kommer att ske under vinter 
och vår. Risken för kraftig nederbörd, som skyfall, kan öka med så mycket 
som 30 procent. Tillgången på vatten förväntas öka under vintern medan 
värmeböljor och höga temperaturerna under sommaren kan leda till torka. 
Detta kommer att ställa högre krav på jordbrukets förmåga att reglera 
vattentillgången. 

Klimatförändringarna kan leda till att vi får en längre växtodlingssäsong i 
länet. Vid nästa sekelskifte kan vegetationsperioden ha ökat med 2–3 
månader och börjar kanske redan i februari istället för i mitten av april som 
idag. Växtzonerna kommer att flyttas norrut och högre årsmedeltemperatur, 
mer nederbörd och en ökning av koldioxidhalten i luften kan komma att 
möjliggöra högre avkastning i odlingen.  

Det varmare och fuktigare klimatet förväntas även medföra negativa effekter 
på produktionen som ett ökat antal smittbärande insekter och andra 
skadegörare, betesparasiter, ogrästillväxt, förskjutningar med otakt mellan 
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blomningsperioder och pollinerare samt svårigheter att bruka och skörda 
marker på grund av periodvis höga nederbördsmängder, skyfall och torka. 

Den högre medeltemperaturen kan även komma att påverka vilka grödor vi 
odlar och behov av nya sorter uppstår. Enligt Jordbruksverket kan vi 
förvänta oss en ökning av höstsådd spannmål jämfört med vårsådd, och 
odlingen av till exempel majs förväntas öka. De ökade vattenflödena kan 
även innebära ökade läckage av växtnäring och växtskyddsmedel.  

Livsmedelsproduktion i ett beredskapsperspektiv  
Enligt de senaste årens prognoser från OECD-FAO1, förväntas 
konsumtionen av livsmedel i världen öka med 20 procent fram till 2030. 
Totalt sett är det främst i utvecklingsländerna som konsumtionen ökar. Den 
ökade efterfrågan drivs av växande befolkningar, en kraftigt växande 
medelklass med högre inkomster, urbanisering och ändrade kostvanor. En 
miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion liksom mat för hälsa är viktiga 
samhällsutmaningar. Flera länder har infört policys för ökad självförsörjning 
men trots detta förväntas exporten även fortsättningsvis vara koncentrerad 
till ett fåtal stora exportörer. 

I Stockholms län bor nästan en fjärdedel av landets befolkning och omkring 
en fjärdedel av alla som flyttar till Sverige väljer i dagsläget att bosätta sig i 
länet1. Samtidigt finns tre procent av landets åkermark och tre procent av 
jordbruksföretagen här2. Det gör Stockholms län i hög grad beroende av 
transporter och införsel av livsmedel vilket bland annat innebär en stor 
sårbarhet.  

Att ha krisberedskap inom livsmedelsförsörjningen blir allt viktigare när 
oroligheter i världen pågår och klimatet förändras. Svensk jordbruks-
produktion har sedan EU-inträdet 1995 sjunkit drastiskt. Under samma 
period har även Sveriges försörjningsberedskap avvecklats, vilket har ökat 
samhällets sårbarhet vad gäller tillgången på mat i händelse av kris3. Allt fler 
månar om den egna produktionen och många länder har tagit fram strategier 
för att säkra den inhemska livsmedelsförsörjningen4. 

Den svenska produktionen av livsmedel täcker endast inom ett fåtal 
livsmedelsgrupper den egna konsumtionen. Detta gäller till exempel smör 
och spannmål. Många andra livsmedel behöver vi importera för att klara 
behovet5. Vid EU-inträdet 1995 var 75 procent av all mat som konsumerades 

 
1 Länsstyrelsen i Stockholms län, 2017. Stockholm 2018 – full fart framåt! Rapport 2017:23. 
2 Jordbruksverket, 2017. Jordbruksmarkens användning 2017. Statistiskt meddelande JO 10 SM 1703. 
3 Civilförsvarsförbundet, 2015. Beredskap i kris - Om livsmedelsstrategi och försörjning. 
4 Regeringen, 2017. En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. 
Regeringens proposition 2016/17:104. 
5 Livsmedelsverket, 2011. Livsmedelsförsörjning i ett krisperspektiv.  
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i Sverige producerad inom landet. Sedan dess har värdet av andelen svensk 
mat minskat till omkring 50 procent6. 

Jordbruksmarkens koppling till globala, nationella och  
regionala mål  

Agenda 2030 
Genom Agenda 2030 har världens stats- och regeringschefer åtagit sig att 
leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Agendan innehåller 17 
övergripande globala mål som tydliggör vad som behöver uppnås för att det 
ska ske. Flera av de 17 målen är nära kopplade till den globala livsmedels-
försörjningen som man vill ska öka på ett hållbart sätt.  

Svenska miljömål 
Länets största utmaning i miljömålsarbetet är att nå miljömålen samtidigt 
som befolkningen växer och behovet av bostäder och infrastruktur ökar. 
Viktiga åtgärdsområden är transporter, markanvändning, konsumtion och 
vattenkvalitet.  

För miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” ser vi att arealen aktivt skött 
jordbruksmark minskar långsamt i länet. Den allvarligaste förlusten av 
biologisk mångfald sker i odlingslandskapet. Igenväxning av betesmarker 
behöver hejdas, förutsättningarna för ett hållbart och bärkraftigt jordbruk 
stärkas och jordbruksmarken bevaras vid exploatering för till exempel vägar 
och bostäder. 

För miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” sker en långsam men kontinuerlig 
förlust av biologisk mångfald. Det beror bland annat på att grönstrukturen 
successivt exploateras och fragmenteras. Mark som har en lång och 
kontinuerlig historia som jordbruksmark bebyggs eller asfalteras och för 
återstående mark uppstår barriäreffekter och brist på fortsatt adekvat skötsel. 
För att motverka fragmentering och behålla ekosystemens funktioner behövs 
en grön infrastruktur med bättre konnektivitet mellan livsmiljöer. Det krävs 
då fler åtgärder inom skydd, skötsel, fysisk planering, jord- och skogsbruk. 
Åtgärderna måste kombineras med hållbart nyttjande av mark, vatten och 
naturresurser 

Den nationella livsmedelsstrategin  
I januari 2017 presenterade regeringen en nationell livsmedelsstrategi för 
Sverige. Strategin antogs av Riksdagen i juni 2017. I strategin betonas att 
sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska och att landets livsmedels-
produktion och självförsörjning ska öka.  

 
6 LRF, 2015. Beräkningar baserade på statistik från SCB. Tillgänglig http://news.cision.com/se/lrf--
lantbrukarnas-riksforbund/r/10-saker-du-inte-visste-om-sveriges-bonder-och-klimatet,c9874315 [2018-
03-20] 
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I Livsmedelsstrategin anser regeringen att det behöver säkerställas att hänsyn 
tas till jordbruksproduktionen i den fysiska planeringen, jämte andra 
samhällsintressen. I de fall exploatering sker på jordbruksmark skall 
fragmentering och andelen mark som tas i anspråk minimeras.  

Regeringen bedömer att ökad kunskap behövs om jordbruksmarken och 
jordbruksproduktionen vid planläggning. 

Stockholms läns livsmedelsstrategi 
Stockholms läns livsmedelsstrategi har som ett delmål att verka för ” god 
kunskap hos kommuner och andra relevanta aktörer om värdering av 
jordbruksmark och jordbruksproduktion, till exempel vid tillämpning av 
miljöbalkens hushållningsbestämmelser”. Enligt handlingsplanen för 
strategin ska ett guidande material vid ställningstagande om byggnation på 
jordbruksmark tas fram, samtidigt som frågan om jordbruksmarkens 
användning och värde ska lyftas med kommunerna.  

Landsbygds- och skärgårdsstrategin 
I Region Stockholms handlingsprogram för Landsbygds- och 
skärgårdsstrategi som beslutades i april 2020 finns följande aktivitet listad; 
”Region Stockholm tar fram planeringsunderlag i samarbete med 
Länsstyrelsen Stockholm som syftar till att underlätta kommunernas arbete 
med hantering av jordbruksmarken i den fysiska planprocessen”. Det innebär 
tillämpning av även plan- och bygglagens bestämmelser. 
Handlingsprogrammet ska även bidra till att uppnå genomförandet av 
Stockholms läns livsmedelsstrategi. 

Jordbruksmarken i Stockholms län 
I takt med att Stockholm växer ökar konkurrensen om marken. En stor del av 
den mest högvärdiga åkermarken i länet finns i nära anslutning till tätorter. 
Stockholm är ett av de län i landet där högst andel av jordbruksmarken 
exploateras, framför allt till bostadsbyggande. Konkurrensen om marken är 
stor och jordbruksmarkens bevarande ställs inte sällan mot andra intressen. 

År 2017 uppskattades länets landareal till 652 413 hektar, vilket utgör 1,6 
procent av Sveriges totala landyta. Av den är 12 procent (80 481 hektar) 
åkermark och 1,6 procent (10 848 hektar) ängs- och betesmark, vilket 
motsvarar 3 procent av åkermarksarealen och 2 procent av ängs- och 
betesmarksarealen i landet. Samtidigt består över 40 procent av länets 
landyta av skog. 
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Befolkningsökning och bebyggelseutveckling  
Stockholms län är en av de snabbast växande regionerna i Europa och har 
under de senaste tio åren stått för 45 procent av Sveriges befolkningsökning. 
Befolkningsmässigt är Stockholms län det tredje största landsbygdslänet i 
landet, med drygt 160 000 invånare utanför tätort. Befolkningsmängden i 
den tätortsnära landsbygden har mellan 2000 och 2015 ökat med 67 procent, 
medan resten av länet (borträknat skärgården) ökat med cirka 20 procent. 
Dagens befolkning i ÖMS på 4,2 miljoner beräknas öka till cirka 5,7 
miljoner år 2050.  

Samtidigt har tillskottet på bostäder under en lång tid inte motsvarat 
befolkningsökningen. Samtliga av länets kommuner har uppgett att de har ett 
underskott på bostäder och merparten bedömer att underskottet kommer att 
kvarstå de kommande åren. Det behövs cirka 600 000 nya bostäder i länet 
fram till 2050, och en planeringsberedskap för cirka 750 000, för att enbart 
täcka det demografiska behovet av nya bostäder som den väntade 
befolkningsutvecklingen innebär. 

Under 2016 rapporterades 13 900 färdigställda, nybyggda bostäder, vilket är 
den högsta siffran sedan 1975. Därtill rapporterades 1 400 färdigställda 
bostäder genom ombyggnation. Totalt färdigställdes därigenom 15 300 
bostäder 2016. Det tillkommer även nya bostäder genom fritidshus-
omvandling, men bristen på statistik gör det svårt att få fram exakta 
uppgifter över antalet. Länsstyrelsen Stockholm bedömer att fritidshus-
omvandlingar ger drygt 1 000 inflyttningsklara bostäder per år.  

Foto: Mostphotos 
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Regionen växer och befolkningstillväxten på landsbygden är lika hög som i 
övriga länet. Allra mest expansiv är den i den tätortsnära landsbygden. 
Samtidigt som den lokala livsmedelsproduktionen ökar i betydelse, medför 
det utmaningar med att hantera de målkonflikter som kan uppstå när både 
bebyggelseutveckling och jordbruksverksamhet fordrar mark. 

Jordbruksmarken minskar 
Sedan 2007 har den brukade arealen betesmark och slåtteräng minskat med 
drygt 20 procent och arealen åkermark med drygt 4 procent i länet. I takt 
med länets snabba befolkningsökning är konkurrensen om marken stor, och i 
vissa områden är jordbruksmarken utsatt för ett högt t exploateringstryck. 
Under perioden 2016-2020 exploaterades drygt 3 000 hektar jordbruksmark i 
landet. Av dessa exploaterades drygt 180 hektar jordbruksmark (167 hektar 
åkermark och 14 hektar betesmark) i Stockholms län. Stockholm är det län 
som har exploaterat störst andel av den åkermark som finns i länet under 
perioden. I likhet med landet i övrigt är syftet med exploateringen främst att 
bygga bostäder.  

En stor andel av den exploaterade jordbruksmarken ligger i eller i nära 
anslutning till en tätort. Av historiska skäl finns en övervägande del av den 
mest högvärdiga åkermarken i länet inom 3 kilometer från tätortsbebyggelse. 
Höga markpriser, svårigheter med kapitalförsörjning och dålig lönsamhet 
försvårar lantbrukets expansionsmöjligheter och är även en bakomliggande 
orsak till minskningen av jordbruksmark i länet. Ökande markpriser gör det 
mer attraktivt för lantbrukare att stycka av och sälja mark än att bruka den.  

Genom att tillåta byggande på jordbruksmark så upprätthålls de höga 
priserna för marken. Särskilt tätortsnära lantbruk får svårt att bevara sin 
verksamhet om incitamenten för att stycka av och sälja mark blir högre än att 
fortsätta bruka den. De höga markpriserna och bristen på finansiering gör att 
det är svårt för unga företagare eller andra nyetablerare att köpa en gård och 
starta jordbruksverksamhet från grunden. Det försvårar också för 
generationsväxling av befintliga verksamheter. 

Jordbruket i länet 

Odlingszoner 
Stockholms län har tre olika odlingszoner. Mälaröarna och stränderna kring 
Mälaren, i ett stråk norr ut mot Sigtuna, tillhör odlingszon II. Det innebär ett 
mildare klimat och en längre växtperiod än i övriga delar av länet. 
Förutsättningarna för att odla frukt som behöver en lång tid för mognad är 
särskilt fördelaktiga här. Hela kustområdet upp till Norrtälje kanal ligger 
inom odlingszon III, medan de inre delarna av Uppland samt kustzonen från 
Vätö och norrut tillhör odlingszon IV och har kortare vegetationsperiod och 
ett något kallare klimat. 
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Kompletteras med illustration i slutgiltig version. 

Kulturgeografiska områden 
Det naturgivna landskapet bestämmer i stora drag kulturlandskapets 
utseende och utgör grunden för produktionsinriktningen och hur människan 
har kunnat nyttja de naturliga förutsättningarna. Stockholm som marknad har 
tidigt möjliggjort import, export och specialisering inom olika typer av varu- 
och tjänsteproduktion, inte minst inom jordbruksnäringen. Färsk mjölk, 
slaktdjur, frukt och grönsaker har exempelvis varit viktiga leveransvaror för 
jordbruken i stadens omland. Närheten till Stockholm som huvudstad har 
också haft en avgörande inverkan på länet beträffande exempelvis 
produktionsspecialisering, ägandeformer och bebyggelse. Grovt kan länet 
delas in i fyra olika natur- och kulturgeografiskt präglade bygder; slättbygd, 
övergångsbygd, skogsbygd och skärgårdsbygd. 

Slättbygd 
Slättbygderna i länet omfattas bland annat av Södertörn, Mälaröarna och 
hela Upplands-Bro kommun. Även delar av Enhörnalandet, Mörkö, stora 
delar av Sigtuna och Vallentuna kommuner ingår, liksom delar av Norrtälje 
kommun i omgivningarna runt sjön Erken. I dessa områden återfinns de 
flesta av länets stora spannmålsjordbruk. Här återfinns också de större 
godsen och bondbyarna.  

Övergångsbygd 
Största delen av länet utgörs av så kallad övergångsbygd; omväxlande och 
småbruten miljö med en variation mellan skog- och åkerlandskap. 
Övergångsbygd har länge karaktäriserats av balans mellan animalie-
produktion och spannmålsodling. Idag finns här de flesta av länets 
kvarvarande lantbruk med mjölkproduktion, men huvudsakligen bedrivs 
numera jordbruk med vallodling och dikor. Även här finns slott och 
herrgårdar, byar och gårdar. 

Skogsbygd 
I de skogspräglade områdena i norr och söder är förutsättningar för åkerbruk 
sämst. Många av länets mjölkgårdar återfinns i dessa trakter. Den goda 
tillgången på skog har haft betydelse för etablering av järnbruk och sågverk 
och har för bondebefolkningen i området också gett möjligheter till extra 
utkomst genom kolning och körslor.  

Skärgårdsbygd 
Stockholms skärgård är landets största, med cirka 30 000 öar, kobbar och 
skär. Landskapet karaktäriseras av ett mosaiklandskap med en stor del berg i 
dagen, skog och utpräglad småskalighet. Historiskt sett utgjorde fisket 
näringsbasen för skärgårdsbefolkningen. Den norra delen av skärgården har 
präglats av självägande och den södra delen av adelns innehav. Idag präglas 
bebyggelsen i skärgården av sommarstugor och fritidshus. 
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Naturförutsättningarna har gjort att möjligheter till expansion av jord- och 
skogsbruk har varit begränsade i skärgården, men kontakterna med 
Stockholmsmarknaden har tidigt varit betydelsefullt. Verksamheten i 
skärgården karaktäriseras av mångsyssleri och på några öar finns får eller 
mindre dikobesättningar.  

Kompletteras med illustration i slutgiltig version. 

Lantbruksföretagen i länet 
I Stockholms län finns cirka 1 800 jordbruksföretag. De flesta av länets 
jordbruksföretag är belägna norr om Norrtälje, i Södertälje kommun och på 
södra Södertörn. Medelåldern i företagen är hög. 2020 var nästan hälften av 
länets lantbruksföretagare 60 år eller äldre. Den genomsnittliga företags-
storleken (antal hektar brukad åkermark) är ungefär som riksgenomsnittet; 
44 hektar i Stockholms län jämfört med 43 hektar i Sverige.  

De vanligaste grödorna sett till brukad åkerareal är vall och spannmål 
(främst höstvete, vårkorn och havre). På åkermarksarealen i länet odlades 
2020 drygt 40 procent betes- och slåttervall och knappt 40 procent spannmål. 
Andelen ekologiskt brukad jordbruksmark i Stockholms län ligger på 18 
procent, vilket är något under genomsnittet i landet. Under 2020 brukades 
drygt 11 000 hektar betesmarker och slåtterängar i länet. 

Spannmål och grönsaker (på friland och i växthus) är de viktigaste grödorna 
i länet, sett till både omsättning och sysselsättning. Under 2020 skördades 
omkring 170 000 ton spannmål i länet. Här finns 7 procent av landets totala 
växthusareal och 16 procent av alla sysselsatta inom grönsaksproduktionen i 
Sverige jobbar i Stockholms län.  

Animalieproduktionen i länet är koncentrerad till slättbygderna vad gäller 
svin och höns, och till mellanbygderna vad gäller nöt och får. Antalet får har 
ökat i länet de senaste åren och idag finns drygt 27 000 får i länet. Sedan 
2005 har antalet nötkreatur minskat med nästan 30 procent till drygt 16 000 
djur. Efter många år av en nedåtgående trend har antaletantalet slaktsvin 
däremot ökat till över 13 000 djur 2021.  

Liksom i landet i stort minskar mjölkproduktionen i länet sedan lång tid 
tillbaka. Stockholms mjölkproducenter finns idag främst i Norrtälje och 
Södertälje kommun. Sedan 2005 har antalet mjölkkor i länet halverats och 
idag finns drygt 2 500 mjölkkor fördelade på 38 företag kvar i länet. Av 
mjölkkorna var 28 procent ekologiska 2020. 

Konsumtion och produktion 
Både Stockholms län och regionen Östra Mellansverige har en betydligt 
lägre livsmedelsproduktion än vad som konsumeras i regionen. I Sverige 
konsumerar vi idag cirka 55 procent mer än vad vi har åkermark för och i 
Östra Mellansverige siffran ännu högre.  
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Globalt sett finns i idag genomsnitt 0,2 hektar åkermark per person, med 
stora variationer mellan olika länder och regioner. Sverige har i genomsnitt 
0,26 hektar åkermark per person och i Stockholms län är motsvarande siffra 
0,04 hektar per person. Samtidigt har vi hög andelåkermark i träda i länet.  
I Sverige ligger drygt 5 procent av åkermarken i träda, i Stockholms län var 
andelen 10 procent 2020. Även flera andra av länen i östra Mellansverige har 
en stor andel träda, jämfört med övriga landet. Det kan innebära att regionen 
har potential att utöka den aktivt brukade åkermarksarealen och livsmedels-
produktionen, beroende på vad det är för marker som idag ligger i träda, hur 
ägandeförhållanden ser ut med mera. 

Kött och ägg  
Östra Mellansverige som helhet är inte självförsörjande på kött från något 
djurslag. Självförsörjningsgraden för regionen varierar mellan 20 och 40 
procent inom de olika djurslagen. Det råder stora variationer mellan länen, 
till exempel är Gotland mer än självförsörjande inom alla kategorier kött 
utom fjäderfä, medan Stockholm har en självförsörjningsgrad på under fem 
procent inom alla djurslag. Flera av länen i regionen är självförsörjande på 
ägg; Södermanland, Östergötland, Gotland och Örebro. Stockholm 
producerar knappt tre procent av mängden ägg som konsumeras i länet.  

För Östra Mellansverige som helhet är självförsörjningsgraden för ägg drygt 
80 procent.  

Kompletteras med illustration i slutgiltig version. 

Frukt och grönsaker  
Produktionen av frukt och grönsaker i Östra Mellansverige är i stort sett 
försumbar i jämförelse med konsumtionen, med undantag för potatis, 
morötter och andra rotfrukter. Potatisodlingen räcker idag till knappt hälften 
av regionens sammantagna konsumtion, morötterna till cirka 80 procent och 
övriga rotfrukter till cirka 90 procent av konsumtionen. Den överlägset 
största delen av dessa grödor odlas på Gotland. Gotland och Östergötland är 
de enda län i regionen som är självförsörjande inom någon kategori 
grönsaker; även här potatis, morötter och andra rotfrukter.  

Den regionala äppelodlingen, som tidigare varit en stor verksamhet i 
Mälardalen, uppgår idag endast till 0,5 procent av konsumtionen. 

Kompletteras med illustration i slutgiltig version. 

Mjölk och syrade produkter  
För mjölk och syrade produkter är Östra Mellansverige också långt ifrån 
självförsörjande, den totala produktionen motsvarar mindre än hälften av 
regionens konsumtion. Produktion och självförsörjning varierar dock mycket 
mellan länen. Östergötlands och Gotlands län är mer än självförsörjande på 
mjölk, medan produktionen i Stockholms län endast räcker till tre procent av 
den egna konsumtionen. 
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Den livsmedels- och primärproduktion som finns i länet behöver värnas och 
öka. Förutsättningarna för att driva lönsamma företag behöver bli bättre och 
det behöver bli mer attraktivt att vara lantbrukare, särskilt inför kommande 
stora behov av generationsväxling. I länet finns gott om arbetskraft som 
behöver matchas med livsmedelskedjans behov och kompetenskrav. För en 
hållbar livsmedelsproduktion krävs också fortsatta insatser för minskad 
miljö- och klimatpåverkan samt för att stärka systemets funktioner genom 
ökad mångfald och mångfunktionalitet. Kunskapen om jordbruksmarkens 
värden behöver förbättras när staden växer och konkurrensen om marken 
ökar. 

Kompletteras med illustration i slutgiltig version. 

Utmaningar med storstadsnära jordbruk 
Att bedriva jordbruk i ett storstadslän och i randen av en växande stad där 
bebyggelsen kryper allt närmare kan vara en utmaning. Ny infrastruktur kan 
försvåra tillgängligheten till markerna och det kan bli problem med grannar 
som klagar på lukt, buller och damm. För att underlätta fortsatt brukande av 
jordbruksmark som ligger i storstadsnära lägen finns det några aspekter som 
är viktiga att ta hänsyn till i den kommunala verksamheten och planeringen. 
Här har vi listat några aspekter som kan vara viktiga att ha i åtanke: 

• Planera för jordbrukets maskiner. Undvik vassa kantstenar, avsmal-
ningar vid övergångsställen, busshållplatser, farthinder och smala 
cirkulationsplatser där lantbruksmaskiner behöver komma fram.  

• Många av dagens gårdar har jordbruksmark som ligger spridd över 
stora områden. Möjligheten att ta sig till och från dessa marker är 
avgörande för fortsatt brukande. Utfarter till vägar med hög 
hastighet och mycket trafik försvårar.  

• Ta hänsyn till hur arronderingen, möjligheten att bedriva ett 
rationellt jordbruk, påverkas av att mark tas i anspråk. 

• Ta kontakt med lantbrukare/arrendatorer tidigt i 
planeringsprocessen. 

• Kontakta gärna LRF:s kommungrupp för samråd. 

• Ta med lantbrukets behov i konsekvensbeskrivningar i den fysiska 
planeringen. 

• Korta arrendekontrakt försvårar utveckling av företagen. 

• Planera inte för bostäder inpå knuten. Djurhållning och spridning av 
gödsel luktar och stör. 

• Bygg inte bort den infrastruktur som är nödvändig för lantbruket. 
Tillgång till spannmålsmottagningar, verkstäder med mera är en 
förutsättning för fortsatt företagande.  
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Källförteckning 

Kompletteras i slutgiltig version. 
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Bilaga 1 

Förteckning över lagstiftning som rör jordbruksmark 

Miljöbalken 

3 kap. 4 § MB  
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anlägg-
ningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfreds-
ställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  

1 kap. 1 §. Miljöbalkens mål och tillämpningsregler  
Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett 
skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är 
förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 

Miljöbalken skall tillämpas så att  

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett 
om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan  

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas  

3. den biologiska mångfalden bevaras  

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, 
social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god 
hushållning tryggas  

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, 
råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 

3 kap. 1 §. God hushållning av mark- och vattenområden 
Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge, samt 
föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning. (Samma som plan- och bygglagen 2 kap. 2 
§.) 

3 kap. 4 §. Jord- och skogsbruk av nationell betydelse 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhälls-
intressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
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3 kap. 6 §. Riksintressen för naturvården, kulturmiljövården och 
friluftslivet 
Mark och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från 
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med 
hänsyn till friluftslivet ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 

7 kap. 11 §. Biotopskyddsområde 
Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 5§, 7§. Inom 
ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, får dispens 
från förbudet ges i det enskilda fallet. 

Biotopskyddsområden som avses i 5 § är: Alléer, källor med omgivande 
våtmark i jordbruksmark, odlingsrösen i jordbruksmark, pilevallar, 
småvatten och våtmarker i jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark, 
åkerholmar. 7 § det finns även särskilt skyddsvärda mark- och 
vattenområden. 

7 kap. 19-20 §§. Miljöskyddsområde  
Ett större mark- eller vattenområde får förklaras som miljöskyddsområde om 
det krävs särskilda föreskrifter om på grund av förorening. Föreskrifter ska 
meddelas om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom 
området som behövs för att tillgodose syftet.  

7 kap. 21-22 §§ Vattenskyddsområde 
 Länsstyrelsen får förklara ett mark- eller vattenområde som vattenskydds-
område till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan 
antas komma att utnyttjas för vattentäkt. Länsstyrelsen ska meddela före-
skrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter i området som 
behövs för att tillgodose syftet med området. 

9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
 Tillstånd krävs för täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, 
naturgrus eller andra jordarter (inklusive matjordstäkter).  

Vid prövning av en ansökan om tillstånd till täkt av matjord ska behovet av 
brukningsbar jordbruksmark beaktas. 

11 kap. 13 och 15 §§. Tillståndsplikt till markavvattning och rensning 
Markavvattning får inte utföras utan tillstånd. Vidare krävs tillstånd, i den 
utsträckning regeringen föreskriver det, för andra åtgärder som utförs för att 
avvattna mark i de fall åtgärden kan förväntas få en bestående negativ effekt 
på växt- och djurlivet. 

För dränering av jordbruksmark genom täckdikning med dräneringsrör som 
har en största diameter av 300 millimeter krävs det dock tillstånd endast om 
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det är sannolikt att allmänna eller enskilda intressen skadas genom 
verksamheten. 

Ett tillstånd till markavvattning eller annan åtgärd för att avvattna mark skall 
förenas med de villkor som behövs för att begränsa eller motverka skada på 
allmänna eller enskilda intressen. I tillståndet skall anges inom vilken tid 
åtgärderna skall vara utförda. 

Tillstånd enligt detta kapitel behövs inte för att utföra rensningar för att 
bibehålla vattnets djup eller läge eller för att omedelbart återställa ett 
vattendrag som har vikit från sitt förra läge eller som på något annat sätt har 
förändrat sitt lopp. 

Om arbetena berör en fastighet som tillhör någon annan, skall fastighets-
ägaren alltid underrättas innan arbetena påbörjas. 

Om fisket kan skadas, skall anmälan om de planerade arbetena göras till 
länsstyrelsen innan arbetena påbörjas. 

11 kap. 17 §. Vattenverksamhet – underhållsansvar 
Den som äger en vattenanläggning är skyldig att underhålla den så att det 
inte uppkommer skada för allmänna eller enskilda intressen genom ändringar 
i vattenförhållandena. Om vattenanläggningen med stöd av en särskild 
rättighet utförts på någon annans mark och äganderätten till anläggningen 
övergått till markägaren till följd av att rättigheten upphört, kvarstår 
underhållsskyldigheten för den som var rättighetshavare. 

(Se även11 kap. 13 § MB om tillståndspliktig markavvattning, 11 kap. 15 § 
MB om dikesrensning, samt 1998:812 lag med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet 2 kap. 5 § om rådighet över vatten.) 

12 kap. 6 §. Samråd 
Kan en verksamhet eller en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller 
anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i denna balk komma att 
väsentligt ändra naturmiljön, skall anmälan för samråd göras hos den 
myndighet som utövar tillsynen enligt bestämmelser i 26 kap. eller 
bestämmelser som har meddelats med stöd av samma kapitel. §29 

(Om markägaren ska ta matjord för husbehov kan det vara en verksamhet 
och kan komma att ändra naturmiljön och därmed också kulturmiljön och då 
gäller också ovanstående paragraf). 

12 kap. 8–9 §. Hänsyn till natur och kulturvärden  
Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket, 3 §. Jordbruksmark får 
tas ur jordbruksproduktion tidigast åtta månader efter det att anmälan om 
åtgärden har gjorts till länsstyrelsen, om inte länsstyrelsen medger något 
annat. Anmälan behövs dock inte om åtgärden är av ringa betydelse för 
jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön och inte 
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heller när marken tas i anspråk för verksamhet vars tillåtlighet prövats i 
särskild ordning. 

Jordbruksverket får efter samråd med Naturvårdsverket och 
Riksantikvarieämbetet meddela närmare föreskrifter om innehållet i en 
anmälan enligt första stycket om att ta jordbruksmark ur produktion. 

PBL 

Plan- och bygglagen 2 kap. 2 § 
Mest lämplig användning av mark- och vattenområden. Planläggning och 
prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta 
till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en 
god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 
vattenområden i 3 och 4 kap. MB ska tillämpas.  

2 kap. 3 §. Hänsyn 
Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, 
miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala 
förhållanden främja  

1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av 
bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder  

2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och 
användbar för alla samhällsgrupper  

3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror 
samt goda miljöförhållanden i övrigt  

4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och 

5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 

2 kap. 4 §. Allmän lämplighet 
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt 
denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från 
allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Fastighetsbildningslagen  

3 kap. 5 §. Särskilda bestämmelser beträffande jordbruk, skogsbruk 
och fiske 
För att en jordbruksfastighet skall anses lämpad för sitt ändamål skall den ha 
sådan storlek, sammansättning och utformning att den medger att det företag 
som skall bedrivas på fastigheten ger ett godtagbart ekonomiskt utbyte. Vid 
bedömningen härav skall hänsyn tas till möjligheterna att kombinera 
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företaget med annan varaktig verksamhet på orten. Särskild hänsyn skall tas 
till intresset av att sysselsättning och bosättning i glesbygd främjas. Hänsyn 
skall också tas till betydelsen av att vården av natur- och kulturmiljön 
främjas. Första stycket gäller även i fråga om en skogsbruksfastighet. Lag 
(1993:1340).  

3 kap. 6 §. Hänsyn till jordbruksnäringen 
Fastighetsbildning som berör en jordbruksfastighet får inte äga rum om 
åtgärden är ägnad att medföra någon olägenhet av betydelse för 
jordbruksnäringen. Lag (1993:1340) 

Jordförvärvslagen 
Vid förvärv av fastigheter taxerade som lantbruk krävs i vissa fall 
förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen för att kunna få lagfart. 
Ansökningar om förvärvstillstånd handläggs av Länsstyrelsen. Lagen har två 
huvudsyften: 1. att gynna sysselsättning 2. att gynna bosättning i landets 
glesbygdsområden. 
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Bilaga 2 

Förteckning över beslutsunderlag för jordbruksmark 

 

Se även det digitala informations- och kartunderlaget för jordbruksmark i 
Stockholms län, https://arcg.is/10uPCr. 

 

Jordbruksmark 
Åkermark 

Data från blockdatabasen. Jordbruksverkets blockdatabas innehåller de 
arealer som sökts jordbruksstöd på.  

Betesmark 
Data från blockdatabasen samt ängs- och hagmarksinventeringen 

I ängs- och hagmarksinventeringen finns beskrivningar över våra mest 
värdefulla ängar och betesmarker.  

Exploatering av jordbruksmark 
Data från Jordbruksverkets rapport ”Exploatering av jordbruksmark, Rapport 
2017:3 ”  

Data ger på kommunnivå historik över hur mycket jordbruksmark som 
exploaterats de senaste fem åren.  

Storlek på jordbruksmarken 
Data bearbetad från blockdatabasen.  

Genom att kombinera data från blockdatabasen får en bild över storleken på 
jordbruksmarken oavsett vem som äger olika delar. Utifrån kommunalt 
perspektiv är det intressant att se hur stora sammanhållna skiften som finns.  

Historik över jordbruksmarken 
Data från Jordbruksverkets statistikdatabas-bilaga 2. 

Historiken ger en blid över hur storleken på åker, bete och djurproduktion 
skiftat under en längre tidsperiod.  

Jordart 
Data från digitala jordartskartan, https://www.sgu.se/om-
sgu/nyheter/2016/juni/detaljerad-jordartskarta-for-svensk-akermark/ 
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Genom digitala jordartskarten får man en bild över hur jordbruksmarken 
varierar inom planområdet och inom kommunen.  

Avkastning 
Jordbruksverkets statistikdatabas, normskördar för skördeområden- bilaga 3 

Normskördarna ger på församlingsnivå en indikation på hur jordarna 
avkastar för olika grödor.  

Topografi 
Topografiska kartan, lantmäteriet 

Via topografiska kartan får man reda på om jordarna lutar mycket. Detta har 
stor påverkan på hur vatten rör sig landskapet och det är en viktig 
förutsättning för att en mark är produktiv.  

Dräneringsförhållanden 
Digitala markavattningsföretag, via länsstyrelsen 

Det går att ta reda på om en åkermark är del av ett markvattningsföretag. 
Detta indikerar att det gjort investeringar i marken vid et tidigare skede och 
att det finns system som gör marken dränerad.  

Grön infrastruktur 
Regional handlingsplan för grön infrastruktur 

För varje län har det tagits fram en regional plan för grön infrastruktur. 
Dessa innehåller nulägesbeskrivningar med kunskapsunderlag över till 
exempel naturtyper och värden för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster.  

Regionalt läge 
Markens läge på plankartan i RUFS 2050. Ny bebyggelsen bör koncentreras 
till de regionalt prioriterade bebyggelselägena.  
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Mer information kan du få av  
Länsstyrelsens enhet för landsbygdsutveckling

Tfn:  010-223 10 00

Rapporten hittar du på vår webbplats 
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Länsstyrelsen i Stockholm – en samlande 
kraft för en hållbar framtid.”
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott 
2022-03-16 

Änr KS 2021/243.511 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 14 Yttrande över remiss Stockholms stad reviderad 
framkomlighetsstrategi 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Yttrande över remiss Stockholms stad reviderad Framkomlighetsstrategi godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen Stockholms stad har remitterat förslag till reviderad Framkomlighetsstrategi.  

Framkomlighetsstrategin är Stockholms trafikstrategi och ämnar till att tydliggöra hur staden och 
transportsystemet ska utvecklas. Framkomlighetsstrategin hänger samman med flera andra planer och 
strategier där utgångspunkten är Stockholms stad vision och översiktsplan. Strategin beskriver bland 
annat hur vägar och gator kan användas och utvecklas när staden växer. Därtill innehåller strategin 
principer för hur man ska prioritera och avväga beslut för att bidra till ett tryggt, effektivt, framkomligt, 
miljövänligt, attraktivt och hälsosamt Stockholm.  

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2022-02-21 
Komplettering Reviderad framkomlighetsstrategi 
Stockholms stads Framkomlighetsstrategi remissversion 2021 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Stockholms stad, skicka yttrandet i PDF-format till 

kommunstyrelsen@stockholm.se, skicka yttrandet i word-format till RV-
remissvar.SLK@stockholm.se, ange diarienummer KS 2021/1699 i ämnesraden.     
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Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

 

Yttrande över remiss Stockholms stad reviderad 
Framkomlighetsstrategi 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen:  

Godkänna yttrande över remiss Stockholms stad reviderad Framkomlighetsstrategi. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen Stockholms stad har remitterat förslag till reviderad Framkomlighetsstrategi.  

Framkomlighetsstrategin är Stockholms trafikstrategi och ämnar till att tydliggöra hur staden och 
transportsystemet ska utvecklas. Framkomlighetsstrategin hänger samman med flera andra planer och 
strategier där utgångspunkten är Stockholms stad vision och översiktsplan. Strategin beskriver bland 
annat hur vägar och gator kan användas och utvecklas när staden växer. Därtill innehåller strategin 
principer för hur man ska prioritera och avväga beslut för att bidra till ett tryggt, effektivt, framkomligt, 
miljövänligt, attraktivt och hälsosamt Stockholm.  

Bedömning 
Vaxholms stad har inget att erinra över Stockholms stad förslag till reviderad Framkomlighetsstrategi. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande 2022-02-21 
Komplettering Reviderad framkomlighetsstrategi 
Stockholms stads Framkomlighetsstrategi remissversion 2021 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Stockholms stad, skicka yttrandet i PDF-format till 

kommunstyrelsen@stockholm.se, skicka yttrandet i word-format till RV-
remissvar.SLK@stockholm.se, ange diarienummer KS 2021/1699 i ämnesraden.     

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Adam Hjort 
Trafikplanerare 
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Framkomlighetsstrategin remissversion 
Dnr: T2021-02217  | Utgivningsdatum: xxxxxx 
Utgivare: Trafikkontoret Stockholms stad
Produktion: Blomquist Communication

Förord
Framkomlighetsstrategin, Stockholms trafikstrategi, är ett kraftfullt verktyg för fram-
komlighet och stadsutveckling i hela staden. När Stockholms stadsbyggande fokuserar 
allt mer på att bygga den täta och funktionsblandade staden, ställs det både krav på, 
och skapas nya möjligheter för, en ny typ av mobilitet. Efter att den första framkom-
lighetsstrategin beslutades 2012, skiftade fokus till yteffektiva resor och det offentliga 
rummets vistelsekvalitéer. Den strategiska inriktningen för trafikplaneringen blev att 
fler behöver välja att gå, cykla eller åka kollektivt.

Framkomlighetsstrategin har på många sätt varit framgångsrik. En av de viktigaste 
aspekterna var att den skapade en gemensam bild av vad som behövde göras. Detta 
möjliggjorde effektiva samarbeten både internt i staden, och med de många offentliga 
och privata aktörer som utgör regionens transportsystem. Med utgångspunkt i fram-
komlighetsstrategin har det vuxit fram ett ramverk med planer och styrdokument som 
innehåller mål och inriktningar för transportsystemets olika delar. 2018 fick framkom-
lighetsstrategin också ett systerdokument som fokuserar på attraktivitet och vistelse-
värden – strategi för offentliga rum.

Under de tio år som gått sedan framkomlighetsstrategin antogs har inte bara stadens 
planering utvecklats och befolkningen växt utan det har också hänt mycket inom 
mobilitetsområdet. För att omfamna förändringarna gav kommunfullmäktige trafik-
nämnden i uppdrag att revidera framkomlighetstrategin med utgångspunkt i fram-
växande mobilitetstjänster och delningsekonomi där prioriteringen för gång, cykel, 
kollektivtrafik samt effektiv godstrafik ligger fast. Strategin skulle även fokusera på 
att minimera konsekvenser av trafikstörande arbeten. 

”Framkomlighets-
strategin är ett 
kraftfullt verktyg för 
framkomlighet och 
stadsutveckling i hela 
staden.”

3Remissversion Framkomlighetsstrategin
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Bakgrund
Städer har uppstått för att människor ska kunna mötas. De offentliga rummen och 
transportsystemet kopplar samman stadens olika delar och möjliggör transporter av 
människor och gods, vilket skapar förutsättningar för Stockholms tillväxt. De formar 
också stockholmarnas dagliga liv: hur mycket vi rör oss, hur långa och hur trevliga våra 
dagliga resor är samt var i staden vi tycker det är attraktivt att bo och arbeta. Stadens 
vision är ett attraktivt, tryggt och hållbart transportsystem med minimal miljöpåverkan 
som svarar mot stockholmarnas, besökarnas och näringslivets behov. Ett Stockholm 
vars offentliga rum sjuder av liv med sittplatser, kaféer och restauranger. En stad där alla 
känner sig välkomna och där det är attraktivt att leva, studera, arbeta och driva företag.

Det har hänt mycket i staden och omvärlden sedan den första framkomlighetsstrategin 
antogs 2012:
• Vi har blivit 100 000 fler stockholmare och staden har utvecklats med nya bostadsom-

råden
• Stora investeringar har gjorts i väg- och spårinfrastruktur, och en stor utbyggnad 

av tunnelbanan pågår.
• Stora förändringar av transportsystemet sker genom elektrifiering, digitalisering, 

automatisering, nya mobilitetstjänster, delningsekonomi och effektivare fordon 
som kan göra transporterna smartare, robustare och mer hållbara.

• Nya planeringsideal med fokus på hälsosamma och attraktiva städer har vuxit 
sig starkare både nationellt och internationellt. Exempel är Levande Stockholm 
och strategin för offentliga rum, konceptet hälsosamma gator i London eller 
 15-minutersstaden i Paris.

Sammantaget finns ett tydligt behov av att uppdatera framkomlighetsstrategin. För att 
staden ska kunna fortsätta växa och vara attraktiv ligger den övergripande inriktningen 
att prioritera gång, cykel, kollektivtrafik och effektiv godstrafik fast. Utöver att på så 
sätt möjliggöra nödvändiga transportfunktioner behöver staden också avsätta mer kvali-
tativ yta till vistelse och nyttja den nya teknikens möjligheter. Samtidigt är det fortsatt 
viktigt att planera en tät och blandad stad. 

Syftet med strategin
Framkomlighetsstrategin är stadens trafikstrategi. Syftet med strategin är att beskriva 
hur stadens vägar och gator kan användas och utvecklas på bästa sätt när staden växer. 
Den gäller för hela staden och avser både befintliga och nya vägar och gator. Framkom-
lighetsstrategin ger principer för hur vi ska prioritera och avväga i beslut för att bidra 
till ett effektivt, tryggt, attraktivt, framkomligt, miljövänligt och hälsosamt Stockholm, 
i linje med stadens vision och översiktsplan. Strategin kan även tillämpas för andra 
offentliga rum där det finns både trafik- och vistelsefunktioner, som till exempel vissa 
kajer och torg. Framkomlighetsstrategins planeringsinriktningar anger inriktningen för 
utvecklingen, inte den exakta vägen. Strategin ska vara ett stöd i stadens samarbete med 
andra myndigheter, intresseorganisationer, i dialogen med stockholmarna, näringslivet 
samt andra aktörer. Den ska också vara ett stöd i stadens interna arbete. 

En pusselbit i en större helhet
Strategin gäller bara för stadens egna vägar och gator. Det innebär att strategin måste 
ses som en pusselbit i en större helhet. Stadens vägar och gator är en integrerad del av 
det regionala transportsystemet, med vägar, järnvägar, kollektivtrafik och vattenvägar 
som sköts av kommuner, myndigheter och företag. Det är viktigt att vara medveten om 
vad staden direkt kan påverka och när staden är en av flera aktörer som kan använda sitt 
inflytande för att åstadkomma förändringar genom samverkan. 

Vi är alla en del av trafiken
Det är inte bara förvaltningar och myndigheter som påverkar trafiken. Den påverkas 
också starkt av hur vi som enskilda trafikanter beter oss. Våra beslut kan avgöra om ett 
transportsystem är effektivt eller ineffektivt, och om en stad är hållbar eller ohållbar. 
Vi är inte fast i trafiken utan en del av den. Det är en viktig del av vad den här stra-
tegin handlar om. Ett av syftena med strategin är att visa hur staden kan planera så att 
enskilda trafikanter enklare ska kunna ta sitt ansvar för att använda stadens vägar och 
gator på ett så effektivt, miljövänligt och säkert sätt som möjligt.

Framkomlighetsstrategin och  
stadens planering
Framkomlighetsstrategin hänger samman med planer och strategier för stadens och 
transportsystemets utveckling. Figur 1 visar det ramverk framkomlighetsstrategin hör 
hemma i. Utgångspunkten är stadens vision och översiktsplanen. Framkomlighets-
strategin och strategin för offentliga rum är två pusselbitar som tillsammans beskriver 
utvecklingen av stadens gator, vägar, torg och kajer. De konkretiseras i planer för 
olika delar av transportsystemet. Planerna innehåller mål, inriktning för planering och 
åtgärder för utvecklingen av transportsystemet. Nya uppdrag och mål sätts också konti-
nuerligt i stadens budget som är överordnad ramverket. 

Planering av transportsystemet och de offentliga rummen är avgörande för att uppnå 
stadens vision och översiktsplan. På nästa uppslag presenteras visionen och översikts-
planen. Även flera av stadens andra styrdokument, regionala planer och globala mål 
som har bäring på planeringen och utvecklingen av stadens vägar och gator presenteras.

Figur 1 Strategiskt ramverk 
som sammanhang för 
framkomlighetsstrategin. 
Framkomlighetsstrategin 
och strategi för offentliga 
rum tillsammans med under-
liggande planer fungerar 
som Stockholms Sustainable 
Urban Mobility Plan (SUMP). 
Det är viktigt att inte se pla-
nerna som separata stuprör 
utan att planera utifrån 
helheten. De underliggan-
de planerna beskrivs mer i 
kapitlet om planeringsinrikt-
ningar.
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Vision 2040
Stadens vision har tre övergripande målområden för att kunna möta utmaningarna  
för ett Stockholm i förändring: Mångsidig storstad för alla, Hållbart växande och 
dynamisk och Smart och innovativ storstad. Tre områden som ständigt behöver vara 
i fokus är tryggheten, klimat- och miljöfrågorna samt tillväxten.

Visionen beskriver hur Stockholm ska vara år 2040. Stadens utbyggda kollektiv-
trafik är attraktiv och tillgänglig vilket är avgörande för arbetsmarknadens funktion 
i regionen och därmed för den ekonomiska utvecklingen. Framkomligheten för 
näringslivets transporter prioriteras framför biltrafiken och det finns flexibla lösningar 
för godstransporter hela dygnet. Stockholm är en av Europas ledande cykelregioner 
och konkurrerar med städer som Köpenhamn och Amsterdam när det gäller andelen 
cyklister. Stockholm är också en ledande fotgängarstad. Barnens vägar till skolan 
och fritidsaktiviteter är trygga och säkra. I hela staden finns gågator, levande torg och 
kajer. Vattennära lägen är tillgängliga och attraktiva. 

Översiktsplan för Stockholms stad
Stadens översiktsplan omfattar fyra mål: En växande stad, En sammanhängande stad, 
God offentlig miljö och En klimatsmart och tålig stad. Staden har som mål att bygga 
140 000 bostäder mellan 2010 och 2030. Takten i bostadsbyggandet behöver sannolikt 
vara hög även därefter. 

Staden ska byggas på ett sätt som minimerar behovet av att resa, möjliggör fler resor 
med cykel och gång samt stödjer en kapacitetsstark kollektivtrafik. Stockholm ska 
vara en sammanhängande stad, där det är naturligt att röra sig mellan olika stadsdelar 
och besöka nya platser. Inriktningen i översiktsplanen är att biltrafiken ska minska. 
Samtidigt är en fortsatt hög tillgänglighet avgörande för stadens och regionens möjlig-
heter att växa och konkurrera med andra städer och regioner. 

Miljöprogram och klimathandlingsplan
Parisöverenskommelsen om att hålla den globala uppvärmningen under två grader och 
sträva efter att begränsa den till en och en halv grad är utgångspunkten för stadens 
miljöprogram och klimathandlingsplan. Stadens mål är att vara fossilfri och klimat-
positiv 2040. Stockholm ska bland annat vara klimatanpassat, resurssmart och ha frisk 
luft samt en god ljudmiljö.

Transportsystemet utgör en viktig del i stadens miljö- och klimatarbete. Staden ska 
sträva efter att uppnå det nationella målet att minska utsläppen av växthusgas från 
transporter med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. För att nå målen ska staden 
arbeta för minskade koldioxidutsläpp från vägtrafiken genom elektrifiering, förnybara 
drivmedel och ett transporteffektivt samhälle. Nationella styrmedel är avgörande för 
att utsläppsmålet ska kunna nås.

Näringslivspolicyn
Ett dynamiskt näringsliv är en förutsättning för stadens tillväxt och för att stockhol-
marna ska kunna må bra och utvecklas. Stockholm har över 90 000 arbetsställen och 
700 000 anställda. Hälften av alla företag har en till fyra anställda. Därför är också 
många stockholmare företagare. Näringslivspolicyn är ett strategiskt verktyg för 
stadens ambitiösa näringslivsarbete med målet att Stockholm ska ha Sveriges bästa 
företagsklimat. Ett effektivare transportsystem som leder till mindre utsläpp och 
kortare restider gynnar dynamiken på arbetsmarknaden och näringslivets transporter. 
Staden ska beakta näringslivets behov i planeringen av transportsystemet, det offent-
liga rummet och involvera det lokala näringslivet i arbetet med platssamverkan. 

Program för tillgänglighet och delaktighet  
för personer med funktionsnedsättning
Alla ska ha lika rätt till stadens skydd, stöd och service samt ges möjlighet att delta 
i alla delar av samhällslivet. Personer med funktionsnedsättning ska kunna förflytta 
sig, vistas i och använda Stockholms alla miljöer. Full delaktighet förutsätter också 
att personer med funktionsnedsättning inkluderas i stadens planering och besluts-
processer på jämlika villkor. 

Strategi för en äldrevänlig stad
15 procent av Stockholms befolkning är 65 år eller äldre och andelen kommer att öka 
med tiden. Stockholm ska vara en äldrevänlig stad som är tillgänglig och inkluderande 
med en miljö som främjar ett aktivt liv – hela livet. Det är därför av stor betydelse att 
både gator och kollektivtrafik är trygga, välfungerande och anpassade efter äldres behov. 
Äldre är en heterogen grupp vilket behöver tas i beaktning vid planeringen av trans-
porter och utformandet av gatumiljöer samt information om olika mobilitetslösningar. 

Regional utvecklingsplan för Stockholm – RUFS 2050
De viktigaste prioriteringar för det regionala transportsystemet är att öka bostads
byggandet och skapa attraktiva livsmiljöer, att styra mot ett transporteffektivt 
samhälle, att öka de eldrivna person och varutransporterna och att utveckla klimat 
och resurseffektiva attraktiva regionala stadskärnor. Kollektivtrafikens andel av de 
motoriserade resorna ska öka med fem procentenheter i jämförelse med 2015, och 
minst 70 procent av alla resor inom länet ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik. 
Cykelandelen ska vara 20 procent.

Agenda 2030
De globala målen i Agenda 2030 ligger till grund för stadens hållbara utveckling och 
har även varit vägledande i arbetet med stadens vision. Agendan ska vara ett stöd för 
att utveckla stadens arbete för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Många 
mål i Agenda 2030 överlappar varandra och även om vi ibland fokuserar på något 
av målen behöver vi kunna arbeta mot flera eller till och med alla mål samtidigt. För 
framkomlighetsstrategin är några mål extra tydliga och möjliga att påverka: Hälsa 
och välmående, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Hållbara städer och 
samhällen samt Bekämpa klimatförändringarna.

I arbetet med Agenda 2030 är det städerna som går före och driver utvecklingen i stora 
delar av världen. Det är här som förändringar och ny utveckling ofta uppstår och testas 
för första gången.

Barnkonventionen
Barnkonventionen antogs av FN redan 1989 och blev lag i Sverige år 2020. För staden 
innebär det bland annat att barnens perspektiv ska analyseras och planeras för. Barn 
ska också kunna vara delaktiga i utvecklingen av staden och transportsystemet, vilket 
för Stockholm konkretiseras i Program för Barnets rättigheter och inflytande. 

Global handlingsplan för aktivare människor  
och en hälsosammare värld
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är brist på fysisk aktivitet en av de tio 
största riskfaktorerna för hälsa globalt sett. Fysisk aktivitet i alla former har en mängd 
positiva hälsoeffekter, både fysiska och psykiska. Skolbarn som är fysiskt aktiva har 
bättre hälsa och är mindre stressade av skolarbetet. WHO har tagit fram en global 
handlingsplan med syfte att få mer aktiva människor och en hälsosammare värld. 
En viktig del av handlingsplanen fokuserar på att skapa stödjande miljöer för rörelse-
rikedom i våra städer. Utformningen av transportsystemet och de offentliga rummen 
spelar här en viktig roll.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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Städernas offentliga rum och transportsystem har vuxit fram 
under en lång tid. Den största delen av staden och infrastruk-
turen finns redan och den behöver vi vårda och använda på 
bästa sätt. Planering och utveckling av vägar och gator behöver 
både utgå från det transportsystem och de resmönster staden 
har idag och vara flexibel för ändrade vanor, prioriteringar och 
nya lösningar. 

Trafik är människor och gods – inte fordon 
Människor bor i städer för att få tillgång till många möjligheter – jobb, skolor, affärer, 
upplevelser och andra människor. Vi reser för att komma fram till en plats, inte för 
att ta oss fram i trafiken. Det viktiga är tillgänglighet, att smidigt komma fram till sitt 
mål. För att få ett fungerande och hållbart transportsystem behöver staden fokusera på 
att förflytta människor och gods istället för fordon. 

Bilen kommer fortsatt att ha en mycket viktig funktion i flera sammanhang men för att 
bilresandet ska vara effektivt i en storstad krävs att de flesta väljer andra färdmedel än 
egen bil. Samtidigt är det viktigt att skilja mellan olika typer av fordonstrafik. Många 
transporter som sker med motorfordon är helt nödvändiga för att staden och männ-
iskors vardag ska fungera och behöver därför främjas. Det gäller till exempel utryck-
ningstrafik, godstransporter1 och annan yrkestrafik. Välfungerande godstransporter 
är en förutsättning för den attraktiva staden och för ett starkt växande näringsliv. De 
förser staden med varor och säkerställer att avfall och återvinnings material transpor-
teras bort. 

Offentliga rum för det dagliga livet
De offentliga rummen är utrymmet mellan husen. Gator, torg, parker och kajer bildar 
ett nätverk som kopplar samman staden. Här utspelar sig det dagliga livet. Trygga och 
välskötta gator är platser där människor lever, handlar, arbetar, möter sina grannar, 
där barn leker och verksamheter kan utvecklas och växa. Upplevelsen av stadens gator 
och andra offentliga rum påverkar vår hälsa, hur vi väljer att resa och tilliten till våra 
medmänniskor. Genom att vara ett andra vardagsrum kan de höja livskvalitén för 
många som till exempel bor ensamma eller är trångbodda. Offentliga rum bidrar också 
med ekosystemtjänster som bland annat fördröjning av dagvatten och skugga från 
gatuträden.

Att delta i stadslivet är gratis. Väl utformade offentliga rum bidrar till förbättrade 
villkor för kommersiella verksamheter, skapar folkliv och höjer värdet på fastigheter. 
De ska användas för att stärka samband och utbyte mellan olika delar av staden och 
bidra till att överbrygga fysiska och mentala barriärer. På så sätt blir Stockholm en mer 
sammanhållen stad.

1 Staden definierar en godstransport som en transport av t.ex. livsmedel, varor till butiker, drivmedel, 
styckegods eller post. Det kan även röra sig om bygg- och anläggningstransporter, avfallstransporter 
eller hantverkstransporter.

Om staden och trenderna

Figur 2. En gata sträcker sig 
från husvägg till husvägg. 
Den har många olika delar 
och funktioner. Gators vikti-
gaste uppgift är att förflytta 
människor och gods. Därför 
behövs framkomlighet för 
alla olika trafikslag. 

Illlustration: Dinell Johansson
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Att planera innebär att prioritera  
– och prioritera bort 
Stadens vägar och gator ska ge rum åt många olika funktioner och intressen. 
Människor ska kunna förflytta sig med olika färdmedel och gods ska transporteras 
och levereras. Det ska också finnas plats för torghandel, bänkar, papperskorgar, 
belysning, tekniska funktioner, träd, offentlig konst, uteserveringar och plats att mötas 
och stanna upp. Dessutom behövs möjlighet att angöra och parkera olika fordon samt 
förutsättningar att underhålla ytorna effektivt så att staden blir välskött och trygg. 
Alla funktioner är viktiga och alla ska ha sin plats i staden. Figur 3 visar några av de 
funktioner Stockholms offentliga rum rymmer idag.

Gatumarken räcker inte till för att allt ska kunna finnas överallt. Om alla funktioner 
ska få plats på samma gata behöver den vara 45 meter bred. De flesta huvudgator 
i Stockholm är mellan 20 och 30 meter breda. Därför måste vi prioritera bort.  
All planering handlar om att hantera konflikter och göra avvägningar mellan olika 
intressen, alltså att prioritera, se figur 4.

Ett transportsystem som hänger samman
En enskild gata eller väg är både en plats och en integrerad del av ett kvarter, en 
stadsdel, en stad och en region. De system som finns här som till exempel kollek-
tivtrafik, cykelbanor, spår, kablar och ledningar i marken, utgör delar av ett lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt nätverk. 

Staden korsas av flera större statliga motortrafikleder. Dessa bildar tillsammans med 
de större vägarna i staden och i angränsande kommuner regionens primära vägnät, se 
figur 5. Här behöver framkomligheten för kollektivtrafik och andra samhällsviktiga 
funktioner såsom näringslivets transporter värnas. I regionen finns också ett utpekat 
regionalt cykelnät och en regional plan för kollektivtrafiken. 

Transportsystemet i staden består utöver de vägar och gator som är i fokus i denna 
strategi även av depåer och bytespunkter för kollektivtrafiken, logistikcenter för 
gods transporter, kommunaltekniska ytor, transformatorstationer för ökad elkapacitet, 
fibernät som möjligör digitalisering etcetera. Dessa tekniska stödfunktioner kräver 
också ytor i både staden och regionen. Dessutom sker långt ifrån alla stadens trans-
porter på hjul. Spårtrafiken har liksom sjöfarten en avgörande roll för att avlasta vägar 
och gator genom att transportera stora volymer av människor och gods. För att hela 
transportsystemet ska fungera är det avgörande med samverkan mellan nationella, 
regionala och lokala aktörer.

Figur 5. Stockholmsregionens primära vägnät, hösten 2021

Figur 4. Exempelbild för 
en gatas utrymmeskrav 
utan prioriteringar mellan 
olika funktioner

Figur 3. Exempel på funk-
tioner i stadens offentliga 
rum idag
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Resande i Stockholm idag
Det är många människor och fordon som rör sig i staden. Några uppgifter om  
unge färliga flöden och antal resenärer redovisas nedan.2

Drottninggatan: 80 000 fotgängare per dygn
Götgatsbacken: 20 000 fotgängare per dygn
Johan Skyttes väg (Älvsjö): 7 000 fotgängare per dygn

Skanstulls- och Skansbron: 20 000 cyklister per dygn
Slussen: 30 000 cyklister per dygn
Västerbron:  15 000 cyklister per dygn

Ett tunnelbanetåg: rymmer 700 resenärer
Kollektivtrafikresenärer: över 2 miljoner påstigande i staden
Busslinjer: nästan 280 i staden

Huvudgator 
Västerbron: 30 000 fordon per dygn
Drottningholmsvägen: 20 000 fordon per dygn

Lokalgator
Skarpnäcks allé: 1 000 fordon per dygn
Kungsholmsstrand: 5 000 fordon per dygn

Biltrafikens fördelning i staden
Grov uppskattning av fördelningen av körda kilometer i staden3, se figur 6.

Kapaciteten i stadens väg- och gatunät 
Inom Stockholms stad finns cirka 15 000 000 kvm gatumark. Cirka en tredjedel 
används som gångbanor och torgytor avsedda för gående. Två tredjedelar används 
som körbanor för fordonstrafiken i form av cyklar, bussar och spårvagnar, godstrafik 
och privatbilar. Vissa delar av körbanan har reserverats för särskilda ändamål: cirka 
en femtedel för parkeringsplatser, cirka fyra procent för cykelbanor eller cykelfält och 
cirka en till två procent för busskörfält och busshållplatser, se figur 7. Hur människor 
transporteras på dessa ytor visas i figur 8. 

2 Gång-, cykel- och motorfordonstrafik: stadens manuella och slangmätningar samt för gång  
och cykel även fasta mätstationer, Kollektivtrafikresande: Region Stockholms trafikförvaltning. 

3 Biltrafikens fördelning utifrån resvanedata, trafikmätningar och trafikmodeller:  
WSP 2016, Åtgärdsplan fossilfrihet.

Under de senaste tio åren har omfattande investeringar gjorts i utbyggnad av cykel-
infrastruktur i Stockholms stad med i genomsnitt tio kilometer nya och breddade 
cykelbanor per år. Det har även tillkommit många nya busskörfält. Den procentuella 
för delningen av gatumarken tar dock lång tid att förändra. 

Hur stockholmarna reser
Stockholm är en kollektivtrafikstad med ett högkvalitativt kollektivtrafiksystem 
som är viktigt att värna. En stor andel av resorna görs med kollektivtrafik både inom 
och till eller från staden, se figur 8. Inom staden handlar det om en dryg tredjedel av 
resorna. Dessa står för nästan 60 procent av alla personkilometer inom staden. Ytter-
ligare en dryg tredjedel av resorna görs till fots vilket visar att Stockholm också är en 
fotgängarstad. Drygt tio procent av resorna inom staden görs med cykel. Staden ska 
bli en cykelstad och genomför stora satsningar för att öka cykel resandet ytterligare. 
Biltrafiken står för drygt tio procent av resorna inom staden och ungefär 20 procent av 
körda kilometer, men är betydligt vanligare för resor till och från Stockholms stad. 

Kvinnor och mäns resande inom staden
Män gör två tredjedelar av alla bilresor i Stockholms stad. Kvinnorna står för en 
nästan lika stor andel av alla gång- och kollektivtrafikresorna. Fördelningen av cykel-
resorna är jämnare mellan könen. Hur mäns respektive kvinnors alla resor fördelas 
mellan olika färdmedel syns i figur 9 nedan.

Blandtrafik Parkering

Gång- 
banor  

Cykelbanor, 
-fält Busskörfält/ 

hållplatser  

Figur 7. Kapacitet i vägnätet

Person- 
transporter

Service &  
underhåll 

Gods

Figur 6. Biltrafikens fördelning i staden

Källa: Resvaneundersökning 2019, andelar av antal resor inom respektive till/från Stockholm stad gjorda 
av boende i Region Stockholm >15 år (inklusive stockholmare), inom respektive till/från Stockholms stad, 
alla veckodagar, huvudfärdmedel. Övrigt inkluderar exempelvis moped, mc, färdtjänst, fritidsbåt 

Figur 8. Färdmedel fördelat på antal resor inom respektive till/från Stockholm stad
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Figur 9. Kvinnors  
och mäns resande

Källa: Resvaneundersökning 
2019, andelar av antal resor inom 
Stockholms stad gjorda av boende 
i Region Stockholm (inklusive stock-
holmare) >15 år, alla veckodagar, 
huvudfärdmedel. Två procent 
övriga färdmedel
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Resor på fritiden
Stockholmarna och stadens besökare åker kollektivt, går eller cyklar i rusningstid när 
trycket på vägarna är som störst, men använder bilen i hög utsträckning under fritiden 
och för längre resor utanför kommunen. Cirka 70 procent av stockholmarnas bilresor 
är fritidsresor.4 Vid många fritidsresor transporteras saker och de sker på tider eller 
till platser som gör det svårare att cykla eller åka kollektivt. Fritidsresandet har stor 
påverkan på hur transportsystemet används. Exempelvis kan beslutet om att äga en bil 
ofta avgöras av behoven på fritiden.

Regionalt resande i Stockholm
Inom staden sker en betydande andel av alla resor i regionen. Förutom nästan en 
miljon egna invånare är det många andra som rör sig i transportsystemet för att de 
besöker eller arbetspendlar till Stockholm. 2019 gjordes över nio miljoner hotellöver-
nattningar i staden.5 Cirka 700 000 personer har sin arbetsplats i Stockholm. Av dem 
bor cirka 54 procent inom stadens gränser och ytterligare 23 procent i angränsande 
kommuner. 15 procent pendlar från övriga kommuner i regionen medan endast 8 
procent pendlar från en annan region. Se figur 10.

4 Resvaneundersökning 2019, andel av antal resor, >15 år, veckodagar, huvudfärdmedel
5 Stockholms statistiska årsbok/SCB 2020

Förändrade vanor kräver flexibilitet
Transportsystemet och staden som de ser ut idag är föränderliga både på kort  
och på lång sikt. 

Utveckling av gång- och cykelresandet
Gångtrafiken har ökat sedan staden började mäta den år 2015. Cykelmätningarna har 
pågått längre och de senaste 15 åren har cyklingen haft en stark utveckling. Det är 
framförallt arbetspendlingen mot innerstaden som ökat. Antalet cykelpassager i inner-
stadssnittet har mer än fördubblats och även i ytterstadens mätningar syns en markant 
ökning av antalet cyklister.6 De senaste åren har också inneburit en större mångfald av 
cykelfordon, exempelvis i form av elcyklar, lastcyklar och elsparkcyklar. De sist-
nämnda kom som friflytande mobilitetstjänster till Stockholms innerstad sommaren 
2018 och har ökat mycket sen dess.

Utveckling av kollektivtrafik- och bilresandet
Kollektivtrafikresandet i Stockholm har ökat under en lång tid på grund av befolk-
ningstillväxten, utbyggnad av kollektivtrafiknätet och införandet av trängselskatten. 
Mellan 2007 och 2018 ökade det totala antalet påstigande i kollektivtrafiken med 
23 procent. Ökningen har framför allt skett under högtrafiktid.7 Antalet körda kilo-
meter med bil i det lokala vägnätet har samtidigt stannat på relativt konstanta nivåer 
över tid, trots att befolkningen har ökat. Däremot har bilresandet i det regionala nätet 
ökat.8 Trängselskatten är tillsammans med begränsat utrymme under högtrafiken det 
som sannolikt har bidragit mest till den avstannande ökningen av biltrafiken i staden.

E-handelns påverkan på transportsystemet
E-handeln har haft enorma tillväxttal under de senaste åren. 2020 hanterades cirka en 
miljon paket i Sverige varje dag. Omsättningen ökade med 40 procent jämfört med 
2019.9 Trenden är tydlig även om siffrorna är osäkra på grund av pandemin. Det ökade 
antalet hemleveranser leder till en mer splittrad distribution av varor som går såväl 
till butiker som direkt till kunders hem. Utvecklingen kommer ha stor påverkan på 
stadens transportsystem i form av ökad leverans trafik med både stora och små fordon. 

Mer vistelse i de offentliga rummen
Den förändrade användningen av stadens offentliga rum syns bland annat i konceptet 
Levande Stockholm som sedan år 2015 har gått från att omfatta två till mer än 30 sommar-
gågator, sommartorg och pop-up parker år 2021. Samtidigt har antalet uteserveringar 
ökat och på gator med låga hastigheter har det tillkommit uteserveringar i körbanan. 
På många ställen i staden säljer food-trucks, cykel- och mopedvagnar mat och dryck. 
Även tillfälliga parker och stadsodlingar har blivit nya inslag i de offentliga rummen.

Vad betyder förändringarna för staden?
Gemensamt för förändringarna som syns i Stockholm är att det både handlar om 
förändrade beteenden till följd av värderingar som förskjuts och förbättrad infrastruktur 
för framförallt gående och cyklister. Samtidigt öppnar den snabba utvecklingen av 
teknik och tjänster för nya möjligheter. Det finns ett större behov av flexibla lösningar 
för vårt resande och stadslivet får en större betydelse i våra gaturum. De nya trenderna 
kan ge en fingervisning om vart vi är på väg och hur staden behöver planera för fram-
tiden.

6 Stadens manuella gång- och cykelmätningar samt fasta mätstationer
7 Region Stockholms trafikförvaltning, Mobilitets- och trafikutvecklingsrapport 2018
8 Trafikkontorets årliga lägesrapport om trafikutvecklingen i Stockholm
9 E-barometern
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Omvärldstrender
Vissa trender i världen påverkar våra städer och transportsystem i stor utsträckning. 
Digitaliseringen och automatiseringen ger nya möjligheter till styrning av trafiken 
med hjälp av bland annat sensorer och uppkopplade fordon. Delningstjänster utvecklas 
inom alla möjliga branscher, inte minst inom mobilitet. Ändrade sociala förhållanden 
i västvärlden med ökat antal singelhushåll skapar större behov av sociala platser där de 
offentliga rummen får ökad betydelse. 

Utvecklingen går fort och det är ofta näringslivet som driver fram nya idéer och 
tjänster. Vissa nyheter kommer att hitta sin plats i mobilitetslandskapet, medan andra 
kommer att utvecklas vidare eller försvinna. För att möta den snabba utvecklingen 
behöver städerna vara öppna för innovationer och modiga i att våga testa. Här har 
framkomlighetsstrategin en viktig roll i att vägleda stadens agerande. Några av de 
lösningar som påverkar våra städer och transportsystem mycket just nu beskrivs 
i korthet här.

Aktiv transport
Gång och cykel är aktiva transportmedel. Ökad aktiv transport har stor potential att 
förbättra folkhälsan vilket har stora ekonomiska värden. WHO rekommenderar vuxna 
minst 150 minuter medelintensiv fysisk aktivitet i veckan och barn minst 60 minuter 
om dagen. Gå och cykla är exempel på sådan fysisk aktivitet. Enligt WHO reducerar 
30 minuters daglig gång eller cykling risken att dö i förtid med cirka 30 procent.  
Fysisk aktivitet skrivs ut på recept i ökande takt i Sverige och fler och fler städer  
i världen fokuserar stadsplaneringen på ökad rörelse och ett mänskligt perspektiv. 

Delade mobilitetstjänster
Tjänstefiering av transportsektorn innebär att nya mobilitetstjänster tillhandahålls av 
olika, ofta privata aktörer. Tjänsterna baseras på delningsekonomin vilket innebär att 
användarna inte äger fordonen utan hyr eller lånar dem. De är ofta friflytande, det 
vill säga det finns inga fasta uthyrningsställen. Kollektivtrafiken är en stor, samhälls-
finansierad form av mobilitetstjänst och taxi är ett annat exempel. Bland de nyare 
tjänsterna kan bil- och cykelpooler, matbud samt friflytande elsparkcyklar nämnas. 

Flera mobilitetstjänster kan med fördel kombineras i så kallade mobilitetshubbar för 
att synliggöra dem i staden och förenkla byte av tjänst beroende på ärende. Mobili-
tet som tjänst (Mobility as a Service - MaaS) är ett begrepp som används för digitala 
plattformslösningar där flera olika mobilitetstjänster samlas för att möjliggöra pla-
nering och köp av resor. Genom att olika mobilitetstjänster knyts samman med var-
andra kan användaren anpassa sin resa utifrån sina behov för den specifika resan. 
Plattformar där olika typer av delade fordon kan väljas och kombineras beroende på 
ärende kan ge nya valmöjligheter i resandet. Därmed har de viss potential att ersätta 
behovet av att äga egen bil. 

Mikromobilitet
Under de senaste åren har nya små, ofta eldrivna fordon, så kallad mikromobilitet, 
tagit plats i våra städer. Trenden med mikromobilitet är idag mest synlig i inner-
städerna i form av elsparkcyklar, men kan komma att innefatta fler typer av små 
fordon i framtiden som både kan vara delade eller privata. Det är viktigt att de nya 
fordonen integreras i staden på ett sätt som gör att de inte blir ett hinder för oskyd-
dade trafikanter, särskilt funktionsnedsatta och äldre. Mikromobilitetslösningar är ett 
komplement till stadens befintliga transportsystem genom att erbjuda en flexibel resa 
med yteffektiva färdmedel för kortare sträckor. 

Elektrifiering
Elektrifieringen av transportsektorn går snabbt. Elfordon är mer energieffektiva,  
har inga avgaser och bullrar betydligt mindre än andra fordon. En elektrifierad 
fordonsflotta kommer därför att minska miljö- och klimatbelastningen från bussar, 
lastbilar, motorcyklar och personbilar. Utvecklingen ger transportsektorn ett viktigt 
verktyg på vägen att bli utsläppsfri. De minskade miljöeffekterna från trafiken kan 
även ge staden möjligheter att planera för bostäder, arbetsplatser och annan mar-
kanvändning på andra sätt än idag.

Geofencing
Geostaket (Geofencing) är ett samlingsbegrepp för ett digitalt definierat geografiskt 
område där fordon kan begränsas, styras eller informeras i dess framförande, base-
rat på digitala trafikregler eller överenskomna villkor. Geofencing kan ge städerna 
nya verktyg att styra den trafik som önskas för att uppnå mål för klimat, miljö, fram-
komlighet, trygghet och trafiksäkerhet. Redan idag används tekniken exempelvis för 
att delvis styra parkering av friflytande elsparkcyklar.

Automatisering
Det finns olika grader av fordonens automatisering. Ju högre automationsnivå  
desto fler köruppgifter hanteras av fordonet. Redan idag finns vissa automatiska 
förarstödsfunktioner som syftar till att öka säkerheten för både förarna och andra 
trafikanter. 

Det finns potential att automatiseringen kan lösa vissa trafikutmaningar och för-
bättra tillgängligheten exempelvis för personer utan körkort när den är fullt ut-
vecklad. Den kan också leda till ökade trafikflöden och framkomlighetsproblem. 
Automatiseringen behöver ses i ett större systemperspektiv. Framförallt behöver 
automatiserade fordon i en hållbar stad vara utsläppsfria, delade och anpassade 
till stadslivet. Exempel på intressant användning är matartrafik till starka kollektiv-
trafikstråk och godstransporter. För gods kan även drönare ha en funktion att fylla i 
transportsystemet.
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Övergripande inriktning 
för planeringen
Vision 2040 och översiktsplanen anger målen för stadens fysis-
ka planering. Stockholms omfattande stadsbyggande utgör en 
unik möjlighet till förbättringar och utveckling samtidigt som det 
ställer krav på en effektiv markanvändning och ett framkomligt 
transportsystem. Stadsbyggandet och trafikplaneringen är kraft-
fulla redskap som kan bidra till att styra utvecklingen i en mer 
hållbar riktning i linje med Agenda 2030.

Tre utmaningar där planering av  
vägar och gator är avgörande
Det finns stor potential för stadens gator att bidra till lösningen av tre utmaningar som 
Stockholm har gemensamt med världens städer. Framkomlighetsstrategins övergri-
pande inriktning är ett viktigt verktyg som kan hantera utmaningarna samlat. 

Ökad konkurrens om utrymme i staden 
Staden har stort fokus på bostadsbyggande för att bereda plats för nya invånare och 
stödja både näringslivets och stadens tillväxt. Stadsbyggandet ger förutsättningarna 
för ett hållbart resande, men fler människor innebär fler resor och mer gods som 
behöver hanteras på befintliga vägar och gator. Det ökade resandet behöver hanteras 
utan att varken kvaliteten på den offentliga miljön eller reseupplevelsen försämras. Det 
omfattande byggandet i den växande staden får inte heller leda till stora störningar i 
transportsystemet. Stadens gator och andra offentliga rum behöver samtidigt bli mer 
attraktiva vistelsemiljöer för att understödja det mer omfattande stadslivet. 

Brist på fysisk aktivitet och social interaktion
Bara drygt hälften av svenska vuxna och en liten andel barn klarar WHO:s rekommen-
dationer för fysisk aktivitet.10 De flesta människor sitter stilla större delen av sin vakna 
tid, på jobbet, på fritiden och när de reser. Inaktiviteten är kostsam både för vår hälsa 
och de offentliga finanserna. Även ensamhet påverkar vår hälsa, det är lika farligt som 
fetma eller rökning. Var sjätte svensk uppger att de inte har någon nära vän och upple-
velsen av ensamhet är störst bland de äldsta och yngsta.11 Trafikplaneringen från andra 
halvan av 1900-talet fram till ganska nyligen har skapat mindre attraktiva stadsmiljöer 
som lockar till mindre aktiv transport och försvårar för stadslivet. 

Klimatförändringarnas påverkan på staden 
I Stockholms stad stod vägtrafiken 2017 för 39 procent av växthusgas utsläppen.12 
Utsläppen från vägtrafiken måste minska för att Stockholm ska bli en fossilfri och 
klimatpositiv stad till 2040. Både bebyggelse och transportsystem behöver anpassas 
för att möjliggöra låga klimatutsläpp. Samtidigt måste staden också anpassa sig till de 
klimatförändringar som ändå sker. De offentliga rummen behöver stödja hanteringen 
av till exempel fler och större skyfall samt mer extrema temperaturer.

10 Folkhälsomyndigheten, Sverige – Fysisk aktivitet faktablad 2018.
11 SCB 2020, Undersökningarna av levnadsförhållanden.
12 Stockholms stad, Klimathandlingsplan 2020–2023.
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Stadens övergripande inriktning  
är den gemensamma lösningen
Prioritera kapacitetsstarka färdmedel, öka pålitligheten för samtliga trafikanter och 
ge mer utrymme för attraktiva vistelseytor samt nyttja den nya teknikens möjligheter. 
Detta är svaret på utmaningarna och den övergripande inriktningen i både gamla och 
nya framkomlighetsstrategin. På så sätt främjas en effektiv och hållbar användning av 
stadens gemensamma och begränsade resurs – gatuutrymmet. Vad detta innebär på 
varje enskild plats kommer att variera och bero på platsens förutsättningar.

Kapacitetsstarka, hälsosamma och energisnåla färdmedel 
Fokus behöver vara på att förflytta människor och gods, inte fordon. De färdmedel 
som är mest kapacitetsstarka, det vill säga de som har potentialen att transportera flest 
människor på liten yta, är också de som är mest energisnåla och har minst klimat- och 
miljöpåverkan. Samma färdmedel innebär också ökad aktiv transport. Detta redovisas 
i pyramiden i figur 11.

Gång, cykel och kollektivtrafik ska även fortsatt ha hög prioritet samtidigt som 
näringslivets transporter ska fortsätta värnas. När staden växer förbättras förutsätt-
ningarna för yteffektiva färdmedel. En förtätad stad ger en varierad stadsmiljö där 
flera punkter kan nås till fots eller med cykel. Det ger även underlag till en frekvent, 
kapacitetsstark kollektivtrafik i alla stadens delar vilket också spelar en viktig roll för 
arbetsmarknaden. Den befintliga gatumiljön behöver steg för steg få fler kollektiv-
trafikkörfält, fler cykelbanor och bredare gångbanor för fler funktioner. 

Utveckla gatans funktion som vistelseplats
Staden har succesivt ändrat fokus från att mest titta på transportsystemets trafikfunk-
tion till att även fokusera på hur det påverkar hela det offentliga rummet. Inte bara torg 
och kajer utan också gator behöver gestaltas mer utifrån människors behov. Staden 
behöver både avsätta mer kvalitativ yta till vistelse och utveckla de vistelsekvaliteter 
som redan finns. Detta illustreras av figur 12, där pyramiden för kapacitet, klimat och 
hälsa har kompletterats med mänskliga aktiviteter och stadens kvaliteter.

Staden behöver skapa fler ytor där människor vill dröja sig kvar och som underlättar 
mänskliga aktiviteter. När fler människor möts i vardagen ökar den sociala interak-
tionen och ensamheten motverkas. Samtidigt blir de offentliga rummen mer stödjande 
för aktiv transport vilket bidrar till en förbättrad folkhälsa. De flesta människor kan 
få den fysiska aktivitet de behöver för att må bra genom att börja gå eller cykla som 
del av de resor de redan gör. Eftersom de offentliga rummen delas av alla människor 
bidrar åtgärder här till att utjämna skillnader i hälsa mellan olika grupper.

Figur 11. De färdmedel som 
är mest kapacitetsstarka, 
klimatvänliga och hälso-
samma. Inom nivåer kan det 
också finnas prioriteringar. 
Staden vill till exempel 
 prioritera elbilar framför 
bensinbilar

Figur 12. Staden och de 
mänskliga aktiviteterna är 
en viktig utgångspunkt när 
ytan i de  offentliga rummen 
ska fördelas
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Innovationer och nya tekniska lösningar erbjuder möjligheter
Staden ska bli smartare genom att utnyttja digitalisering och nya tekniska lösningar 
för att göra livet enklare och bättre för invånare, besökare och näringslivet. Det 
finns stor potential i både elektrifiering och digitalisering av fordonsflottan, och i de 
nya mobilitetstjänsterna. De nya lösningarna påverkar både persontransporter och 
godstransporter. Genom att staden är med och driver utvecklingen kan innovationerna 
och den nya tekniken på lång sikt bidra till utsläppsfria och yteffektiva transporter 
som förbättrar framkomlighet och vistelsekvaliteter i väg- och gatunätet.

Olika prioriteringar på olika platser 
Det finns inte en princip för prioritering och avvägning mellan olika funktioner för 
rörelse och vistelse som gäller för varje enskild plats. Olika prioriteringar kommer 
därför att gälla i olika typer av stadsmiljöer, vid olika tider, utifrån olika funktioner 
och de människor som använder platsen. Det är viktigt att ta hänsyn till utpekade 
nät och flöden för olika färdmedel, framkomlighet, vistelsefunktioner, gröna stråk 
för dagvattenhantering, skyfallslösningar med mera. Staden har pekat ut vissa nät i 
planer och planeringsstöd, som till exempel det utpekade cykelnätet eller det primära 
vägnätet. Även övergripande funktioner som saknar ett utpekat nät behöver tas hänsyn 
till. Stadens strategiska geografiska planering i stadsdelarna är ett stöd i avvägning-
arna för att kunna prioritera den begränsade ytan. Figur 14 visar ett exempel på olika 
nät med övergripande funktioner i ett område. I planeringen behöver även storleken 
på de olika flödena bedömas för att göra rätt avvägning. Det krävs kloka avvägningar 
kombinerat med mod, kreativitet och en vilja att testa nya lösningar för att åstad-
komma ett framkomligt och effektivt transportsystem och en attraktiv och hållbar stad 
som uppnår stadens vision och mål.

Gång Cykel Bil och gods

Vistelse Grönska Skyfall

Kollektivtrafik

Figur 13: Ny teknikutveckling 
hjälper till att nå stadens 
mål.

Bil

Taxi/delad
mobilitet

Näringslivets transporter

Kollektivtrafik

Gång/cykel

Tjänstefiering Innovation

Aktiv
mobilitet

Automatisering

Geofencing

Kombinerad
mobilitet

Mikro-
mobilitet
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Figur 14: För att kunna göra kloka avvägningar på en plats behövs kunskap om de 
olika övergripande funktionerna som finns där. Exemplifieras i bilden av nät för gång, 
cykel, bil och gods, kollektivtrafik, vistelse, grönska och skyfall.
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Planeringsinriktningar  
för väg- och gatunätet
Strategins övergripande inriktning konkretiseras i fyra plane-
ringsinriktningar för hur stadens vägar och gator kan tillgodose 
framtida behov på ett balanserat sätt. Planeringsinriktningarna 
gäller för både befintliga och nya vägar och gator i hela staden, 
samt för torg och kajer med trafikytor. Det är viktigt att plane-
ringen samordnas med byggande av nya bostäder och arbets-
platser samtidigt som staden tar hand om och förbättrar de 
offentliga rum vi redan har. 

A. Kapacitet 
Gång, cykel och kollektivtrafik ska ges mer utrymme för att kunna förflytta fler 
människor på samma yta. Effektiva godstransporter ska främjas. Rörlig trafik 
 prioriteras framför stillastående fordon.

B. Framkomlighet 
Restiden för kollektivtrafiken ska minska. Framkomligheten ska förbättras för gång, 
cykel, och effektiv godstrafik. Pålitligheten ska bli bättre för samtliga trafikslag 
genom att styra resande med innovativa lösningar, prissättning och samverkan.

C. Attraktivitet
Stadens gator ska bli attraktiva och leva upp till sin roll som ett av  Stockholms 
viktigaste offentliga rum, där såväl invånare som näringsliv bidrar till stadslivet. 
De offentliga rummen ska planeras för att uppmuntra till rörelse i vardagen för alla 
genom att förbättra gångvänligheten och vistelsekvaliteterna i hela staden.

D. Hållbarhet 
Alla människor ska kunna röra sig och vistas utifrån sina förutsättningar i hela staden. 
Genom att främja innovation, elektrifierade transporter och styra bilanvändning 
till de resor där bilen gör mest nytta för samhället minskar buller, trafikolyckor och 
utsläpp från fordonstrafiken. 

De fyra planeringsinriktningarna presenteras närmare i kommande avsnitt.
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Planeringsinriktning A

Kapacitet
Gång, cykel och kollektivtrafik ska ges mer utrymme för att 
kunna förflytta fler människor på samma yta. Effektiva gods-
transporter ska främjas. Rörlig trafik prioriteras framför stilla-
stående fordon.

Vi blir fler stockholmare, besökare och näringsidkare, men gatorna blir inte bredare. 
Stadens vägar och gator måste möjliggöra förflyttning av fler människor och mer gods 
utan att större fysisk yta tas i anspråk. Detta kan åstadkommas genom att göra det 
attraktivare och lättare att använda de färdmedel som kan transportera flest människor 
per ytenhet, det vill säga gång, cykel och kollektivtrafik. Samtidigt behöver effektiva 
godstransporter underlättas. Rörlig trafik behöver prioriteras framför parkerade fordon 
och de funktioner som kan placeras på kvartersmark ska i första hand göra det. Resul-
tatet blir ökad rörlighet och valfrihet i transportsystemet. Detta ger alla stockholmare, 
oavsett vilket fordon de använder, bättre tillgänglighet till storstadens alla möjligheter. 

Kapacitet att förflytta många människor och mycket gods
Det finns ingen skarp gräns mellan ett vägnät som har ledig kapacitet och ett som är 
fullt. Det finns flera punkter på väg- och gatunätet i Stockholm som vid vissa tider har 
fler fordon än det egentligen finns utrymme för, så kallade flaskhalsar. Att efterfrågan 
på förflyttningar överstiger kapaciteten, det vill säga att det blir köer, är en del av livet 
i växande och dynamiska storstäder. 

Det går att räkna ut en gatas kapacitet utifrån dess möjlighet att förflytta fordon, där 
olika typer av fordon beräknas ta olika mycket plats och förflytta sig i olika hastig-
heter. För att istället räkna ut en gatas möjlighet att förflytta människor och gods är det 
viktigt både hur många fordon som kan transporteras och hur många människor, eller 
hur mycket gods, som kan rymmas i dessa fordon.

Kantstenen är en dyrbar resurs
Gatan ska rymma många funktioner och staden prioriterar rörlig trafik framför stilla-
stående. Idag används stora delar av utrymmet invid kantsten till parkering, men det är 
bara ett av många användningsområden. Det är till exempel avgörande för näringslivet 
att ha tillgång till kantsten för leveranser. Stadens prioritering mellan de olika funk-
tionerna vid kantsten syns i figur 16 ovan. När kantstens parkering prioriteras är det 
viktigt att den regleras på ett sätt som ger maximal nytta för samhället.

Vad som bör prioriteras i olika lägen är inte statiskt. På en huvudgata med ett attraktivt 
utbud av butiker och restauranger behövs många trafikslag samt breda gångbanor som 
ger utrymme för fotgängare och vistelse. Samtidigt är efterfrågan stor på angöring och 
korttidsparkering för alla trafikslag. Här är det särskilt viktigt att hitta en balans. 

Med en ökad elektrifiering av fordonsflottan spelar möjligheten till laddning på parke-
ringsplatser på gatumark en viktig roll. Detta är ett prioriterat uppdrag för staden även 
om laddning i första hand sker på ett fordons huvudsakliga parkeringsplats, vilket 
ofta är en plats på kvartsmark eller i ett garage. Laddinfrastruktur behöver precis som 
andra funktioner i gaturummet kunna samnyttjas och delas av många fordon. 

Figur 15. Illustration av 
transporteffektiviteten 
mellan olika trafikslag. 
Bilden visar utrymmet 
som krävs för att förflytta 
samma antal människor 
med buss (i mitten), cykel 
(till höger) samt med bil 
(till vänster). Detta är en 
förenklad bild då männ-
iskorna och  fordonen inte 
är i rörelse.

Prioriteras i omfördelningen
av kantstensutrymme

Bör i större utsträckning ske
i garage eller på tomtmark

Stilla-
stående

Buss
Taxi/färdtjänst

Lastning/lossning
Avfallshantering

Angöring

Cykelparkering
Delad mobilitet

Laddning
Kort ärende
Ny otrafik

Funktionsnedsa a

Pendlare
Boende

Parkering

Försvinnande trafik 
Att omfördela vägut-
rymme för att gynna 
 kollektivtrafik, gående, 
cyklister och en attraktiv 
stadsmiljö förutspås ofta 
leda till stora trafikpro-
blem. Såväl svensk som 
 internationell erfarenhet 
från de senaste 30 åren 
visar att prognoserna ofta 
är onödigt pessimistiska 
och att det befarade tra-
fikkaoset sällan inträffar. 
Med rätt förutsättningar 
och en varsam planering 
kan minskningar på 10 till 
20 procent i generella 
 trafiknivåer uppnås ge-
nom att resenärer ändrar 
sitt resebeteende . Ett ex-
empel från Stockholm är 
omvandlingen av Klara-
bergsgatan som blev klar 
2018. Biltrafiken minskade 
mer på Klarabergsgatan 
än den ökade på omkring-
liggande gator. 

Källa: Cairns, Atkins & Goodwin, 
Disappearing traffic? The story 
so far, i Municipal Engineer, 
March 2002, pp13-22, London

Figur 16. Prioritering mellan 
olika stillastående fordon.

Effektiva gods-         
transporter
Kan innebära att trans-
portörerna optimerar 
och samordnar sina olika 
godsflöden för att nyttja 
sina fordon och stadens 
infrastruktur så effektivt 
som möjligt. Godsfor-
donen har då en så hög 
fyllnadsgrad som möjligt 
utifrån planerad rutt. Det 
kan även handla om att 
använda rätt fordon på 
rätt plats.
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Hur kan staden planera efter inriktningen?
Några av de viktigaste åtgärdsområdena staden kan arbeta med för att bättre utnyttja 
kapaciteten i väg- och gatunätet beskrivs nedan. 

Kollektivtrafiken som ryggrad i transportsystemet
Kollektivtrafiken är ryggraden i Stockholms transportsystem och en förutsättning  
för yteffektiva transporter i staden och regionen. Den skapar tillgång till en bredare 
arbetsmarknad och kompetensförsörjning för näringslivet. Staden behöver tillsammans 
med Region Stockholms trafikförvaltning konkretisera den regionala kollektivtrafik-
planen genom att peka ut de viktigaste stråken i vägnätet för buss- och spårvägslinjer. 
Längs de utpekade stråken behöver kollektivtrafiken få egna körfält i så stor utsträck-
ning som möjligt. Det är även viktigt att kollektivtrafiken ges en central placering 
nära många bostäder och arbetsplatser i både nya bostadsområden och i samband med 
förtätning. 

Säkerställa yta för gående och stadsliv på stadens gångbanor
Det är alltid viktigt att det finns tillräcklig gångyta för att människor ska kunna röra 
sig på stadens gångbanor, men också att det finns plats för att stanna upp och vila samt  
ytor för stadsliv. Stadslivet är beroende av att näringsidkare kan få tillgång till ytor för 
sina verksamheter och även att initiativ från invånare och föreningsliv kan få ut rymme. 
På gator med träd kompletteras gångbanan av en möbleringszon. När möbleringszon 
saknas placeras möbler och andra nödvändiga funktioner ofta på gångbanan.

Tillräcklig gångyta innebär att fotgängare (inkluderar personer i rullstol eller med 
barnvagn) får plats att gå tillsammans med andra. Det är även avgörande för vinter- 
och barmarksväghållningen av gångbanor att det finns tillräcklig omöblerad bredd 
både för att driftfordonen ska komma fram och för snöupplag. Det tillkommer hela 
tiden önskemål om plats för nya funktioner. Därför behöver staden kontinuerligt 
planera för att säkerställa rätt balans mellan rörelse och andra funktioner på stadens 
gångbanor. Detta måste göras utifrån varje enskild gatas förutsättningar. För att kunna 
hitta rätt balans i en fortsatt utveckling av gångbanorna behöver staden ta fram bättre 
data om gångflöden och näringslivets behov.

Breda och säkra cykelstråk
Stadens cykelplan pekar ut inriktningen för cykelplaneringen, identifierar de vikti-
gaste cykelstråken och beskriver prioriterade åtgärdsområden. Centralt i kommande 
arbete är att fortsätta bygga ut ett sammanhängande och kapacitetsstarkt cykelnät med 
tillräckligt breda cykelbanor som är separerade både från gående och motorfordon. 
Bredden ska möjliggöra för cyklister med olika förutsättningar att ta sig fram tryggt 
och säkert. Det är inte bara traditionella cyklar som ska rymmas på cykelbanorna utan 
också lastcyklar, elcyklar, elsparkcyklar och annan mikromobilitet. Längs framförallt 
de viktigaste cykelstråken, så kallade primära stråk, kan det vara motiverat att parke-
ringsplatser tas bort eller flyttas, och att körfält för motorfordon blir smalare eller tas 
i anspråk. Där det inte är möjligt att skapa eget utrymme ska staden fortsätta arbeta 
med andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder, som lägre hastigheter för biltrafiken, samt 
andra lösningar för cykelvänliga blandtrafikmiljöer.

Testa nya lösningar när staden utvecklas 
I samband med de många olika bygg- och infrastrukturprojekten i hela staden kan nya 
sätt att disponera stadens vägar och gator testas. Detta kan göras med olika tillfälliga 
lösningar. Långa byggprojekt kan också ge människor nya resvanor och det är viktigt 
att staden följer utvecklingen och anpassar den slutliga lösningen efter de nya vanorna. 
Detta arbetssätt ska staden fortsätta utveckla.

Stadens mål om att bygga 140 000 bostäder mellan 2010 och 2030 kommer att påverka 
transportsystemet och hur vi reser. Staden behöver tydligare studera konsekvenserna 

av målet för att förstå vilka satsningar som behövs för att upprätthålla tillgängligheten 
och framkomligheten i staden. Stadsutvecklingen bör också samordnas med utveck-
lingen av stråk för kollektivtrafiken.

Effektiv godstrafik i samverkan med näringslivet
Staden ska arbeta för att använda all transportinfrastruktur på bästa sätt för godstra-
fiken. Det lämnar mer plats i väg- och gatunätet för andra funktioner. Staden driver 
därför utveckling av innovativa lösningar för transporter på tider när vägnätet är 
mindre belastat, så kallad off peak. Off peak-transporter med tysta eldrivna fordon har 
testats med goda resultat och kommer fortsätta utvecklas tillsammans med närings-
livet. Staden ska också utnyttja de inre vattenvägarna för såväl små- som storskaliga 
godstransporter. Samordnade godstransporter är ett annat åtgärdsområde som ökar 
kapaciteten för gods inom staden genom att fordon och infrastruktur används mer 
effektivt. Staden bör också arbeta med samordningen av de egna transporterna av 
gods för att göra de mer effektiva. För att ta fram nya och innovativa lösningar som ger 
en mer hållbar och effektiv godstrafik krävs samverkan mellan många olika aktörer. 
Staden har en viktig roll att samordna aktörerna och bidra till att driva på utveck-
lingen. 

För mindre leveranser och transporter i staden kan eldrivna lastcyklar och andra 
motsvarande fordon bli allt viktigare alternativ. Stadens satsningar på utbyggd och 
förbättrad cykelinfrastruktur möjliggör denna önskade utveckling. Fler åtgärder för 
godstrafiken finns i stadens godstrafikplan.

Optimera tillgången till kantsten och prioritera  
samhällsviktiga funktioner
Ytan vid kantsten behöver planeras för att underlätta för den rörliga trafiken och 
leveranstrafiken. En del gatuparkering kommer behöva användas för andra funktioner 
än privata bilar. När det blir möjligt kan det handla om att reservera platser för bil pooler 
eller andra mobilitetstjänster. Även säkra cykelparkeringar behöver få mer plats vid 
kantsten. Staden arbetar redan idag med att placera inramade cykelparkeringar, så 
kal lade cykelhagar, i parkeringsraden. Även lånecyklar kan vara lämpliga att placera här.

Att det är lätt att parkera är avgörande för att fånga en av bilens främsta styrkor som 
transportmedel, att kunna komma hela vägen fram till målet. För att det ska finnas 
lediga gatuparkeringsplatser krävs att fler parkerar på tomtmark och i garage samt en 
marknadsanpassad prissättning i de områden och vid de tider då efterfrågan är störst.
Då ökar tillgängligheten även om antalet parkeringsplatser längs kantsten minskar. 
Staden ska också arbeta för att öka tillgången till korttidsparkering för att göra det 
lättare att angöra och hitta parkering för korta ärenden. Det gynnar viktiga grupper 
som hantverkare, hemtjänstpersonal och mindre företag. Det kommer även att behövas 
fler parkeringsplatser under jord eller inom fastigheter för att ta hand om den ökning 
av antalet bilar som följer av Stockholms ökande befolkning. Stadens parkeringsstra-
tegi och parkeringsplan anger principer och mål för hantering av parkering.

Staden samverkar med näringslivet för att skapa möjligheter för marknaden att inrätta 
laddplatser på offentlig plats. Framåt handlar det till exempel om att testa smarta 
lösningar för att kunna få in laddning i parkeringsrader på ett sätt som möjliggör 
effektiv drift av ytan. Det är också relevant att utveckla portabel laddning som kan 
flyttas mellan olika platser. I takt med att antalet elbilar ökar kommer staden att se över 
regleringen av parkeringsplatser med laddinfrastruktur. Staden ska fortsätta arbeta 
strategiskt med utveckling av ladd infrastuktur för att bland annat identifiera vad som 
krävs av stadens gator för att stödja en elektrifierad fordonsflotta. Lösningarna behöver 
kombinera marknadsmässighet med fortsatt breda gångytor och god framkomlighet för 
kapacitetsstarka färdmedel.

Stadens cykelplan  
pekar ut sex planerings-
inriktningar:
1. Gör det enkelt, tryggt 

och säkert att cykla.

2. Underlätta vardags-
cykling i bred be-
märkelse.

3. Skapa ett samman-
hängande cykelnät.

4. Planera för cykeln som 
en del av stadslivet.

5. Möjliggör för en mång-
fald av cyklister och 
fordon.

6. Uppmuntra innovation 
och smarta lösningar.

Stadens parkerings-
strategi pekar ut sex 
principer för hantering 
av parkering:
1. Utrymme för gående, 

cykel och kollektivtrafik 
prioriteras före utrymme 
för parkering och vid 
kantsten prioriteras 
lastning, lossning och 
angöring följt av kort-
tidsparkering.

2. Planering av parkering 
ska understödja byg-
gande av bostäder till 
rimliga priser och bidra 
till att undvika parke-
ringsproblem på gatan.

3. Parkering ska användas 
som styrmedel för att 
åstadkomma ett håll-
bart trafiksystem.

4. Parkeringsplatser ska 
utnyttjas mer effektivt.

5. Parkeringar ska ha en 
stadsmässig utform-
ning.

6. Infartsparkeringar 
 skapas i samverkan 
med Regionen och 
grannkommuner.

Stadens godstrafikplan 
pekar ut inriktningen för 
arbetet framåt:
• Tillgänglighet och för-

utsägbarhet för gods-
transporterna ska öka. 

• Godstransporternas 
negativa påverkan 
på miljön och stadens 
atraktivitet ska minska. 

• Godstransporterna 
ska utvecklas genom 
nära samverkan   
mellan staden och 
 andra  aktörer.

Parkeringsanläggningar
Stadens parkeringsbolag 
har i uppdrag att bygga 
garage för att minska 
söktrafiken och antalet 
parkerade bilar på ga-
torna. För att de privata 
parkeringsaktörerna ska 
kunna konkurrera på jäm-
lika villkor är det viktig att 
parkeringen i staden får 
en mer marknadsmässig 
prissättning
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Planeringsinriktning B

Framkomlighet
Restider för kollektivtrafiken ska minska. Framkomligheten ska 
förbättras för gående, cyklister och effektiv godstrafik. Pålit-
ligheten ska bli bättre för samtliga trafikslag genom att styra 
resande med innovativa lösningar, prissättning och samverkan.

I en attraktiv, tät och växande stad behöver framkomligheten för de yteffektiva och 
kapacitetsstarka färdmedlen ges prioritet både i gatan och hela transportsystemet. 
Även samhällsviktiga transporter såsom effektiva gods- och näringslivstransporter 
behöver god framkomlighet. Staden behöver planera sammanhängande nät som 
sträcker sig över kommungränserna för alla trafikslag och som gör det enkelt att 
kombinera olika färdmedel. Kollektivtrafikens resenärer ska få mer attraktiva och 
pålitliga restider för hela resan. Gång- och cykeltrafiken behöver förbättrad fram-
komlighet genom bland annat standardhöjningar, utbyggnad av saknade länkar samt 
förbättrat drift och underhåll. 

Oavsett hur vi väljer att resa ska det gå att räkna ut ungefär hur lång tid resan tar. 
Därför ska pålitligheten i transportsystemet öka genom att styra resandet med till 
exempel smarta trafiksignaler, aktiv trafikledning, geofencing, ekonomiska styrmedel, 
information och regional samverkan. Pålitligheten gör att resenärerna och näringslivet 
vinner tid som kan användas till andra ändamål än att resa. 

Framkomlighet handlar om pålitlighet 
Det finns ingen standarddefinition på framkomlighet i ett väg- och gatunät. Fram-
komlighet varierar mellan trafikantgrupper, färdmedel, tid på dygnet och plats i 
staden. Den kanske enklaste definitionen av framkomlighet är att ”det går att ta sig 
fram”. När ordet används i vardagligt språk är definitionen snarare ”det är lätt att ta 
sig fram inom en rimlig tid, utan orimliga hinder och till en rimlig kostnad”. I denna 
strategi används den här vardagliga definitionen. 

Det som har störst påverkan på framkomligheten i stora städer är transportsystemets 
sårbarhet som ger opålitliga restider. Sårbarheten orsakas av tillfälligt minskad kapa-
citet i väg- och gatunätet, som ger ett glapp mellan utbud och efterfrågan. Kapaci-
tetsminskningen orsakas av en kortvarig händelse, till exempel en trafikolycka, ett 
feluppställt fordon, ett stort evenemang eller planerade och oplanerade vägarbeten. 
Detta leder till köer vars placering, varaktighet och påverkan på resten av transport-
systemet är svåra att förutse. Särskilt näringslivstransporter är beroende av förutsäg-
barhet. Samtidigt är väg- och byggarbeten samt olika evenemang inte ett undantag, 
utan ett normaltillstånd i en växande och tät stad med ett livskraftigt näringsliv. De är 
en del av hur infrastrukturen ser ut när många olika funktioner och behov samsas på 
en begränsad yta. Efterfrågan behöver styras så att transportsystemet blir robust och 
pålitligt så att trafiken fungerar trots dessa händelser. 

Även köer som uppstår dagligen under högtrafiken påverkar framkomligheten. Dessa 
köer återkommer dock på samma platser och det går att förutse deras ungefärliga 
påverkan på restiden. Det är varken eftersträvansvärt eller möjligt att bygga bort alla 
köer genom ny väginfrastruktur då den är både dyr, konkurrerar mot annan viktig 
markanvändning och skapar ytterligare, så kallad inducerad trafik, se faktaruta. 

Människor som går och cyklar är känsliga för dålig och opålitlig framkomlighet i 
gatumiljön. Detta gäller särskilt grupperna barn, äldre och personer med funktions-
nedsättning. Gående och cyklister är mycket avståndskänsliga och en omväg på några 
få minuter är en stor del av hela deras restid. Tillfälliga hinder eller avstängningar 
som kräver stora omvägar har därför stor påverkan på framkomligheten. God kvalite 
på drift och underhåll såväl som en fysisk tillgänglig miljö är också avgörande för att 
alla ska kunna ta sig fram på egen hand, för att känna sig trygg och för att risken för 
trafikolyckor ska vara minimal. Även tvåhjuliga motorfordon som till exempel motor-
cyklar eller elsparkcyklar är mycket beroende av drift och underhåll för att vara säkra 
i trafiken.

Alla ska inte  
komma fram
Under senare år har  
vårt transportsystem 
och våra offentliga rum 
i enskilda fall använts för 
terroristbrott. Detta ska 
förhindras genom både 
fysiska hinder och smarta 
lösningar som till exempel 
geofencing. Fysiska hin-
der kan till exempel vara  
krocktestade och certifie-
rade Stockholmshinder.

När framkomlighet är 
ett måste – utrycknings-
fordonens villkor 
Det finns en funktion  
i trafiken vars framkom-
lighet inte får kompro-
missas bort. Lagkrav om 
att utryckningsfordon ska 
kunna ta sig fram i trafi-
ken måste tas med i pla-
neringen i ett tidigt skede. 

Ambulans, brandförsvar 
och polis har olika för-
utsättningar att ta hän-
syn till, och alla tre har 
en roll i ett upprätthålla 
ett säkert och robust 
transportsystem. Utryck-
ningsfordonen är särskilt 
prioriterade när staden 
skyfallsanpassar vägar 
och gator.

Inducerad trafik 
Inom ekonomisk teori är 
inducerad efterfrågan, det 
vill säga att ökad tillgång 
resulterar i högre efter-
frågan, ett väletablerat 
begrepp. För trafikinfra-
struktur innebär begreppet 
att en ny väg på kort sikt 
kan resultera i mer trafik 
genom att vägen erbjuder 
en bättre service än andra 
alternativ. Detta kan också 
leda till att efterfrågan blir 
större än vägens kapacitet. 
På längre sikt ökar trafiken 
ytterligare genom att den 
nya vägen påverkar loka-
lisering av verksamheter 
och människors val av 
bostad. 

I en växande storstad, 
med välmående ekonomi, 
har våra beteenden his-
toriskt inneburit att vi får 
den trafikmängd i högtra-
fik som vi skapar vägkapa-
citet för. Vill vi ha mindre 
biltrafik krävs andra 
åtgärder som till exempel 
ekonomiska styr medel. För 
att regionen ska ha fort-
satt tillväxt måste andra 
resealternativ finnas och 
vara tillräckligt attraktiva.
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Hur kan staden planera efter inriktningen? 
Nedan beskrivs åtgärdsområden som staden kan arbeta med för att uppnå en god 
framkomlighet utifrån de behov som finns i en tät stad. 

Regional samverkan för näringslivets transporter  
och kollektivtrafikens framkomlighet
Näringslivets kompetensförsörjning gynnas av att många har lätt att ta sig till sina 
arbetsplatser både inom staden och regionen. Särskilt på det prioriterade vägnätet 
ska kollektivtrafikens framkomlighet tillsammans med näringslivets transporter prio-
riteras. På så sätt säkras också näringslivets tillgång till stadens verksamhetsområden 
och stadens varuförsörjning. Det krävs fortsatt samverkan med regionens aktörer om 
den regionala framkomligheten för alla trafikslag. Samverkan sker idag inom många 
olika plattformar, bland andra styrgruppen för regional framkomlighet, Trafik Stock-
holm, olika cykel- och godsnätverk samt samarbetsforum med Region Stockholms 
trafikförvaltning. Staden behöver särskilt studera hur näringslivets transporter kan få 
bättre framkomlighet.

Staden och Region Stockholms trafikförvaltning driver ett gemensamt arbete för att 
öka framkomligheten för stombusstrafiken. Inrättandet av busskörfält samt fortsatt 
utbyggnad och trimning av kollektivtrafikprioritering i trafiksignaler ger pålitliga 
och attraktiva restider. Arbetet behöver fortsätta utvecklas och fokusera på restiden 
för hela resan. Även andra aspekter som gör kollektivtrafiken mer attraktiv, som till 
exempel smidiga byten och hög regularitet, behöver inkluderas i arbetet. En viktig 
del är att resan till och från hållplatsen är trygg, säker och framkomlig för gående och 
cyklister. Staden ska tillsammans med regionen fortsatt arbeta för att hållplatser och 
bytespunkter ska vara effektiva, tillgängliga, kännas trygga och vara lokaliserade på 
attraktiva platser. Regionen har identifierat bristande kapacitet hos många av stadens 
bytespunkter som också behöver rustas upp. Staden behöver stötta regionen i arbetet 
med att prioritera mellan bytespunkterna och optimera användningen. Stadens stads-
byggnadsprojekt behöver ta hänsyn till ytbehovet för utvecklingen av bytespunkterna. 

God framkomlighet och tillgänglighet  
för oskyddade trafikanter
För att säkerställa en god framkomlighet och fysisk tillgänglighet på vägar och gator 
behöver drift och underhåll hålla en jämn och hög nivå, samtidigt som utformningen 
av trafikmiljön behöver understödja möjligheten till bra drift och underhåll. 

Staden bör särskilt fokusera på framkomligheten för barn, äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Ett viktigt åtgärdsområde är en bra och modern vinterväghåll-
ning, bland annat genom sopsaltning av stadens cykel- och gångbanor, noggrann avtal-
suppföljning och tester av nya väghållningstekniker. På högt trafikerade gång- och 
cykelstråk kan markuppvärmning vara ett alternativ till traditionell vinterväghållning. 
Staden arbetar också med enkla åtgärder för att snabbt avhjälpa hinder och på så sätt 
öka trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister. 

För att underlätta framkomligheten för gångtrafiken ska gångnätet bli genare genom 
att bland annat kompletteras med saknade länkar som överbrygger barriärer. Vägvis-
ningen behöver förbättras och gångtrafiken ska prioriteras i trafiksignaler med längre 
passagetider.  Ett annat viktigt åtgärdsområde är universell utformning av den fysiska 
gatumiljön så att den är tillgänglig för alla. Fler åtgärder finns i stadens gångplan. 

Utbyggnaden av cykelnätet behöver fortsätta och nätet  kompletteras bland annat 
med saknade länkar. Cykelnätet behöver både möjliggöra regional cykling och vara 
finmaskigt för tillgänglighet till lokala målpunkter. Staden jobbar även med utökad 
cykelvägvisning. Signalåtgärder som kan ge förbättrad framkomlighet för cykeltra-
fiken är grön våg anpassad för cykelns hastighet, liksom utveckling av teknik för 
detektering. Fler åtgärder finns i stadens cykelplan. 

Styra och reglera trafiken för ökad pålitlighet
Reglering av parkering är tillsammans med trängselskatt två av de mest kraftfulla 
instrumenten för att styra trafiken. Stadens parkeringsstrategi pekar ut riktningen för 
hur regleringen av parkering behöver utvecklas. Det kommer att behövas nya parke-
ringsplaner i takt med att staden växer och konkurrensen om parkeringsplatserna 
ökar. Trängselskatten i Stockholm har utvecklats sedan den först testades 2006, se 
faktaruta. Staten behöver i samverkan med staden fortsätta anpassa den i takt med att 
Stockholmsregionen växer och nya krav ställs på transportsystemet. 

Stadens trafiksignaler ger mycket stora möjligheter att styra trafiken. Fördelning av 
gröntiden i korsningspunkter utgör en prioritering mellan olika trafikslag och deras 
framkomlighet i staden. Genom så kallad gating i vissa delar av väg- och gatunätet kan 
trafik in i ett område regleras för att undvika köer på viktiga huvudgator. Arbetet med 
smart styrning av trafiken i staden med hjälp av trafiksignaler ska fortsätta utvecklas 
i takt med att den tekniska utvecklingen och digitaliseringen fortskrider. Staden ska 
tydliggöra sina prioriteringar och vilka konsekvenser de får för trafiken.

Planera och samordna för minskad sårbarhet  
i transportsystemet
För att upprätthålla framkomligheten under pågående bygg- och infrastrukturprojekt 
behövs god planering, samverkan, information och incitament för snabba genomför-
anden. Tätt återkommande arbeten på samma plats ska undvikas, framförallt sådana 
som medför rivning av nyligen genomförda arbeten. Staden ska utveckla tydligare 
incitament för att arbeten genomförs snabbare i gaturummet och för samordning av 
arbeten mellan aktörer. Översyner av avgifter, enklare information på färre digitala 
plattformar är andra viktiga åtgärder för att öka möjligheten till samordning. Det är 
även viktigt att staden förvaltningar utvecklar sin samordning av de egna byggpro-
jekten. Staden kan ställa krav, i de avtal som träffas om exploatering, på hur stora 
arbetsområden får vara och hur de får påverka transportsystemet och de offentliga 
rummen. Detta är särskilt viktigt på platser med mycket människor och gods. Staden 
behöver utveckla en process så att intentionerna i avtalet följer med till genomförande. 
Kommunikation med stockholmarna och det lokala näringslivet är viktigt för att öka 
förståelsen och acceptansen för störningen. Staden ska ha dialog och samverkan med 
det lokala näringslivet samt eftersträva mer analys av deras förutsättningar för att 
byggarbeten ska orsaka så lite störningar som möjligt.

En viktig del av att upprätthålla en framkomlig infrastruktur är att underhålla stadens 
gator och broar och därmed undvika akuta avstängningar såväl som sämre framkom-
lighet och trafiksäkerhet. Staden skall ha en god beredskap och en hög ambitionsnivå 
gällande lagning av potthål och liknande hastigt uppkomna brister i stadsmiljön.
Broarna har en viktig funktion i att länka samman staden för alla olika färdmedel. 
Reinvesteringar i broar är dyra och riskerar att uppta investeringsutrymmet för andra 
nödvändiga investeringar. Det är därför avgörande att genomföra broprojekten i rätt 
tid, med rätt ambitionsnivå för varje enskild bro och samordnade med andra stora 
byggprojekt. Staden ska även fortsatt jobba mycket aktivt med att minimera trafik-
påverkan av stora byggprojekt som exempelvis broar och tunnlar och göra noggrann 
utvärdering av framkomligheten både under och efter genomförandet.

För att kunna tillämpa rätt åtgärder på rätt plats och vid rätt tidpunkt behövs bra trafik-
data för att övervaka vägsystemet och styra trafiken. Sofistikerade sensorer skulle 
kunna öka kunskapen om flöden av transporter som dagens tekniker har svårt att 
fånga. Staden ska i samarbete med både privata och offentliga aktörer fortsätta satsa 
på utveckling av intelligenta transportsystem, ITS. Det ger ökade möjligheter att både 
övervaka och styra trafikströmmarna samt anpassa flöden eller hastigheter. En viktig 
del av arbetet är att tillgängliggöra stadens data. Staden kan till exempel underlätta för 
bättre digital vägvisning för gående och cyklister genom ny data om infrastrukturen.

Trängselskatt
I högtrafik kan små stör-
ningar ha en stor påver-
kan på alla resenärer. 
Varje resenär betalar för 
den stör ningen med sin 
tid – den tid som går för-
lorad genom att sitta i kö. 
Trängselskatten tar ut 
en del av tidskostnaden 
i pengar vilket gör att fler 
ändrar tidpunkt för att 
resa,  resväg eller trans-
portsätt. Detta minskar 
trycket på vägnätet och 
ger en mer pålitlig resa 
åt de som måste, eller 
väljer att fortsätta resa 
med bil. Sedan 2006 har 
Stockholm trängselskatt 
vid tullsnittet runt inner-
staden med en utökning 
till Essingeleden år 2016.

Vad hönder om godset 
inte kommer fram?     
Dag 1: Mejerivaror, bröd 
och kött tar slut i mataf-
färerna. Anläggningsar-
beten kan inte utföras. 
Brist på sterila material 
försvårar operationer.                  
Dag 2: Ingen post 
delas ut. Restauranger 
stänger, sopproblem.                  
Dag 3: Nästan tomt i 
mataffärerna. Brist på 
drivmedel. Hotellen 
saknar rena textilier och 
kan inte servera frukost.               
Dag 4: Hotellen stänger, 
sopor en del av ga-
tubilden.   
Dag 5: Tomt i matbutiker. 
Drivmedel slut.
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Planeringsinriktning C

Attraktivitet
Stadens gator ska bli attraktiva och leva upp till sin roll som ett 
av Stockholms viktigaste offentliga rum, där såväl invånare som 
näringsliv bidrar till stadslivet. De offentliga rummen ska plane-
ras för att uppmuntra till rörelse i vardagen för alla genom att 
förbättra gångvänligheten och vistelsekvaliteterna i hela sta-
den. 

Stadens gator är mer än rum för transporter, de är stockholmarnas vardagsrum,  
mötesplats och skyltfönster. Deras utformning påverkar hur staden upplevs att bo, 
arbeta, bedriva verksamhet och vistas i. Staden behöver fortsätta att satsa på att 
utveckla gatornas vistelsekvaliteter så att de blir mer inbjudande och trygga mötes-
platser för alla människor där ingen ska begränsas av till exempel ålder, kön eller 
funktionsnedsättning. Gatorna ska spegla Stockholms position som en av världens 
mest attraktiva storstäder för både invånare och företag.

När upplevelsen av gatorna förbättras lockas fler människor att gå och cykla. Att 
bygga in fysisk aktivitet i det dagliga resandet är ett bra sätt för alla, unga och gamla, 
rika och fattiga, oberoende av funktionsförmåga att hålla sig aktiva genom hela livet. 
Det krävs då inte längre motivation att börja träna eller ändrade vanor på jobbet eller 
fritiden utan rörelse kommer in naturligt.

Människor är det viktigaste för en attraktiv stadsmiljö
En attraktiv gata stödjer mänskliga aktiviteter. Det är enkelt, säkert och tryggt för 
både 8-åringar och 80-åringar att ta sig fram till fots eller på hjul. Det finns möjlighet 
att sitta och stå bekvämt, att stanna upp och vila, saker att titta på och göra. För att 
människor ska vilja göra dessa saker är fler aspekter av gatans utformning viktiga: 
möblering, grönska, konst, överblickbarhet, orienterbarhet, belysning, upplevd trygghet, 
underhåll, god ljudmiljö, frisk luft, gynnsamt mikroklimat och låga hastigheter. 

Gator har olika förutsättningar att bli attraktiva. Till exempel påverkar gatans plats 
i staden och hur den ligger i förhållande till viktiga målpunkter, hur många som 
kommer vistas på och röra sig längs gatan. Till attraktivitet bidrar också gatu rummets 
proportioner och kontakt med omgivande bebyggelse. Även blandade stadsmiljöer och 
levande bottenvåningar är viktiga för att skapa folkliv och förutsätter ett dynamiskt 
och livskraftigt näringsliv. 

Attraktiva städer är gångvänliga 
Bebyggelsetäthet och funktionsblandning är två viktiga faktorer för att skapa gång-
vänliga städer. Vardagslivet ska fungera även utan bil och den fysiska aktiviteten blir 
en naturlig del av vardagen. Stadsmiljön ska vara lätt att hitta i och den ska upplevas 
trygg och trafiksäker. Gångstråk ska vara gena, målpunkter och noder ska knytas 
samman med överblickbara stadsrum. 

Förflyttning till fots ingår alltid till någon del i transportkedjan. Det är lätt att ta 
fotgängaren för given, då människor i alla tider har förflyttat sig till fots. Människor 
är olika, med skilda förutsättningar att ta sig fram och olika stort behov av plats. 
Att gå är inte bara ett miljövänligt transportsätt som minskar trängseln, utan det har 
även fysiska, sociala och rekreativa värden. En person som går bidrar genom sin 
närvaro i det offentliga rummet till att göra utemiljön trygg och intressant för andra 
människor. Det finns studier som visar att människor som bor i gångvänliga stadsdelar 
har ett högre socialt kapital. Det är troligare att de känner sina grannar, är samhälls-
engagerade och har en stor tilltro till sina medmänniskor. Gångvänliga städer är också 
mer attraktiva för företag.

Fotgängare  
oavsett förmåga
Att staden ska ha goda 
förutsättningar för fot-
gängare innebär att alla 
kan röra sig obehindrat, 
oavsett funktionsförmåga, 
hjälpmedel och ålder. 

Gåendes och cyklisters 
betydelse för handeln 
Studier visar att det  
finns en tendens att över-
skatta bilens betydelse 
för den fysiska handeln. 
I områden som har om-
vandlats till bilfria zoner 
ökar i regel försäljningen. 
Studierna visar även att 
gående och cyklister är 
en köpstark grupp. Att 
bilister tenderar att göra 
större och dyrare inköp 
per besök kompenseras  
av att gående och 
 cyklister gör betydligt 
fler besök. 

Källa: FOT 2020, Hur påverkas 
cityhandeln av begränsad 
tillgänglighet med bil?
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Hur kan staden planera efter inriktningen? 
Nedan beskrivs åtgärdsområden som staden kan arbeta med för att skapa en attraktiv 
stad med hjälp av planering av de offentliga rummen och transportsystemet.

Ett transportsystem som prioriterar gående 
Stadens gångplan och underliggande planeringsstöd pekar ut inriktningen på gång-
planeringen samt vad som är viktigt för gående. Dessutom ger handboken, Stockholm 
– en stad för alla, stöd i utformning av en fysiskt tillgänglig och användbar miljö. 
En viktig del i kommande arbete är att tydliggöra ett prioriterat nät för gående, som 
innehåller de viktigaste gångstråken i staden. Längs detta nät finns behov av större 
bredder, ökad trafiksäkerhet, högre komfort och förbättrad orienterbarhet. Genom att 
förtydliga dessa stråk kopplas stadens olika delar samman bättre. Särskilt stora behov 
av bättre sammankoppling finns utanför innerstaden. 

Gående rör sig dock överallt i staden och därför är det viktigt att alla fotgängare, 
oavsett funktionsförmåga, lätt kan transportera sig på stadens alla gångytor utan att 
riskera olyckor. Staden behöver arbeta aktivt i samverkan med andra aktörer för att 
undanröja hinder som till exempel felparkerade elsparkcyklar, mindre nivåskillnader, 
ojämna gångytor, is och snö, skyltar, byggsäckar och liknande hinder på gångbanan. 
Staden ska planera utifrån principen om att fotgängare ska kunna röra sig den mest 
gena sträckan.

Utvecklade vistelsevärden i stadens offentliga rum
På gångbanor, torg och kajer behövs mer kvalitativ yta för människor att gå och vistas. 
Staden behöver här prioritera sådana funktioner som måste placeras i det offentliga 
rummet, som exempelvis gatuträd, bänkar och uteserveringar. Vistelseytor behöver 
inte vara stora för att vara värdefulla och kan handla om alltifrån en bänk för trötta 
fötter till en fickpark.

I samband med större gatuombyggnader bör vistelsekvaliteterna förbättras med 
bredare gångbanor som även kan rymma nya sittplatser, träd och annan grönska där 
det finns möjlighet. Platser behöver vara vindskyddade och soliga för att de ska bli 
befolkade. Ibland finns också möjlighet att skapa någon attraktion på platsen som gör 
att människor vill vistas här. Staden ska arbeta med att tillskapa fler platsbildningar 
längs stadens gator. 

Staden behöver där det är lämpligt minska de trafikytor som tillkommit på torg och 
kajer sedan mitten av 1900-talet. I ett attraktivt och växande Stockholm behöver de 
återfå sin funktion som i första hand vistelseplatser, där transportfunktionerna främst 
bör bestå av gående, båttrafik och ibland cyklister. Detta ökar också intilliggande 
gators vistelsekvaliteter. En del kajer är också viktiga bytespunkter mellan kollek-
tivtrafik på vatten och land. För att dra nytta av Stockholms vattennära läge behöver 
staden tillsammans med berörda aktörer fortsätta utveckla attraktiva hållplatser för 
både pendelbåtar och skärgårdstrafik. Stadens kajstrategi beskriver fler åtgärder för att 
bättre ta tillvara på kajernas potential som en del av en levande och attraktiv stadsmiljö.

Mer aktivt resande för hälsan
Staden behöver också arbeta med stockholmarnas och framförallt barnens resmöjlig-
heter och resvanor. Hälsosamma vanor och resmönster etableras tidigt i livet vilket  
gör trenden för barns minskade rörelse bekymmersam. För att få fler barn och unga att 
våga, vilja och kunna gå och cykla bör tryggheten på skolvägar och vägar till fritidsak-
tiviteter prioriteras högt. Staden arbetar redan med säkra skolvägar för barn men 
arbetet kan skalas upp. Detta är påbörjat genom att staden testar tillfällig möblering 
kring skolor för att både förbättra trafiksäkerheten och vistelse kvaliteterna. Nya funk-
tioner kan till exempel vara cykellekplatser, ute klassrum, sittplatser och studsmattor. 
Staden bör även tydliggöra de effekter som satsningen på det aktiva resandet har för 

samhällsekonomin i form av positiva hälsoeffekter. Det finns internationella beräk-
ningar som kan översättas till Stockholms kontext.

Skapa trygga offentliga rum
Trygghet är en mycket viktig fråga som staden behöver fortsätta lägga stor vikt vid. En 
aspekt är bra drift och underhåll av vägar och gator. Andra delar i en trygg stadsmiljö 
är höga vistelsevärden, välavvägd möblering, bra belysning, låga hastigheter samt 
klotter- och skräpfria gatumiljöer. 

Det är särskilt prioriterat att staden arbetar med trygghet på vardagsplatserna som 
har flest besökare, till exempel utanför mataffärer, stationer, skolor och andra viktiga 
mötesplatser. Samarbete med det lokala näringslivet genom exempelvis utökad 
platssamverkan kan bidra till att befolka platser och öka tryggheten. Kunskaperna 
om lokala utmaningar kan öka genom trygghetsmätningar och trygghetsvandringar. 
Stadens offentliga rum är till för alla och ingen grupp ska känna sig exkluderad från 
att besöka en plats. För att uppnå detta kan det på vissa platser krävas särskilda sats-
ningar för att välkomna underrepresenterade grupper som till exempel äldre kvinnor, 
personer med funktionsnedsättning eller barn till platsen. 

Möjliggöra flexibel användning av stadens gator och torg
För att gator och torg ska kunna användas på olika sätt är det viktigt att det finns 
omöblerade ytor. Det möjliggör olika typer av mänskliga aktiviteter men även olika 
typer av tillfällig möblering och förändringar av det offentliga rummet. Samma yta 
kan omvandlas från kaffeservering till spontanteaterscen utifrån stadens behov. 

Tillfälliga aktiviteter och evenemang bidrar till liv och rörelse på en plats. Staden 
arbetar med till exempel sommar- och vintergågator, pop up- parker, sommartorg och 
att möjliggöra uteserveringar i parkeringsrader tillsammans med restaurangägarna. 
Ibland blir en tillfällig förändring så lyckad att den efter utvärdering och mindre 
justeringar görs permanent. Även omprioritering i gaturummet kan göras som test 
först för att utvärdera utformningen, öka acceptansen och möjliggöra delaktighet från 
fler. Det här är en viktig del av ett mer iterativt arbetssätt där test och tillfällig möble-
ring gör gator mer flexibla och stadsutveckling sker i samverkan med medborgarna, 
näringslivet och andra aktörer. Även de möbler som finns i offentliga rum kan bidra till 
flexibiliteten om de görs mångfunktionella. Ett väghinder kan till exempel dubblera 
som sittplats. 

Väl omhändertagna och levande gator
Levande gator har aktiva bottenvåningar med många verksamheter som skapar folkliv. 
Detta genererar transporter med varor in och avfall ut. Hur leveranser ska lösas 
behöver komma in i den tidiga planeringen för att minimera potentiella konflikter med 
stadslivet och samtidigt hitta bra lösningar för det lokala näringslivet. Det finns också 
en avvägning mellan möjligheter till vistelse samt framkomlighet för gående och bra 
driftmått som måste lösas platsspecifikt.

Attraktiva gator behöver vara väl omhändertagna. Det innebär hela möbler, funge-
rande belysning och hel markbeläggning samt att gatan är välstädad eller snöröjd. 
Staden arbetar löpande med att komplettera och byta ut soffor, bänkar, skräpkorgar 
med mera för att göra de offentliga rummen mer attraktiva och tillgängliga för alla. 
Förbättrad belysning bidrar till att staden blir mer trafiksäker, orienterbar och trygg. 
Gator utsätts för stort slitage. Markbeläggningen måste därför vara slitstark, rätt 
dimensionerad och enkel att underhålla. Staden tillämpar vissa standard material men 
det är även viktigt att beläggningen passar in i stadsmiljön samt att hänsyn tas till 
historiska aspekter och vilka färdmedel och trafikantgrupper som ska trafikera och 
använda ytan. Det måste också vara möjligt att testa nya material som  
till exempel kan bidra med större vistelsevärden.

Stadens strategi för 
offentliga rum pekar ut 
planeringsprinciper för 
vistelse:
1. Planeringen ska  

stärka gatans roll  
som vistelse plats.

2. Ett nätverk av  
offentliga rum ska  
binda samman  
stadens olika delar.

3. Kvaliteten i de  
offentliga rummen ska 
höjas i hela staden.

4. Stadens offentliga rum 
ska leva hela året.

5. Utformningen av de 
offentliga rummen 
ska underlätta flexibel 
 användning.

Stadens gångplan  
beskriver målbilden  
för ett gångvänligt 
Stockholm med fyra 
nyckelord:

• Kunna

• Vilja

• Veta 

• Våga

Trygghet innebär
Trygghet är individens 
upplevelse av sin egen 
säkerhet medan säkerhet 
avser den faktiska risken  
för att till exempel råka ut 
för en olycka eller utsättas  
för brott och ordnings-
störningar. Den upplevda 
tryggheten skiljer sig 
mellan olika grupper av 
människor och mellan  
olika områden. Trygg- 
heten påverkas av många 
faktorer, både objektiva 
och subjektiva. 
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I takt med att stadens befolkning och attraktionskraft ökar kommer transportefter-
frågan att fortsätta öka. Planeringen måste långsiktigt stödja en utbyggnad av de kapa-
citetsstarka färdmedlen och ge förutsättningar för att användningen av bilen minskar.  
Samtidigt tar samhällsplanering tid och för att öka takten i stadens miljöarbete behövs 
kraftfulla satsningar på förnybara bränslen och särskilt på elektrifieringen tillsam-
mans med näringsliv och myndigheter. Parallellt måste stadens vägar och gator också 
anpassas till de klimatförändringar som ändå sker i form av bland annat fler värme-
böljor och skyfall med tillhörande översvämningsproblematik. 

Buller är ett av de största miljöproblemen i en storstad. Den dominerande bullerkällan 
är motortrafiken och bullret kommer från både motorn och däckens kontakt med 
väg banan. Hastighet, mängden fordon och väderförhållanden påverkar bullernivåerna. 
Att leva i en bullerstörd miljö kan leda till ett flertal hälsoeffekter varav sömnstörning 
är en av de allvarligaste. Buller påverkar också de offentliga rummens attraktivitet. 
Ytterligare en negativ konsekvens av transportsystemet är barriäreffekter, se faktaruta.

Allas rätt till stadens offentliga rum
Grundläggande i ett demokratiskt, jämställt och jämlikt samhälle är att de offent-
liga rummen är inbjudande och trygga platser för alla människor, och att ingen 
begränsas av till exempel ålder, kön eller funktionsnedsättning. Vår tillgång till 
och upplevelse av olika resval har också en påverkan på vår möjlighet att delta i 
samhällslivet. Fler resval gör att fler kan välja bort att äga egen bil så att biltrafiken 
minskar och delningstjänster främjas.  

Trafiksäkerhet är avgörande för att människor ska kunna röra sig fritt i staden. 
Förutom att olyckor är ett stort problem för de drabbade skapar de även kostnader för 
samhället i form av exempelvis vårdbehov och minskad produktivitet. Utan insatser 
för att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister riskerar fler att skadas när antalen 
gående och cyklister ökar. Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning är 
generellt mest sårbara i trafiken. Äldre löper en högre risk att råka ut för trafikolyckor 
varav många är fall olyckor. En minskad risk för fallolyckor har därför stor betydelse 
för andra mål som ökad fysisk tillgänglighet för alla och en tryggare stad.

Planeringsinriktning D

Hållbarhet
Alla människor ska kunna röra sig och vistas utifrån sina förut-
sättningar i hela staden. Genom att främja innovation, elektri-
fierade transporter och styra bilanvändningen till de resor där 
bilen gör mest nytta för samhället minskar buller, trafikolyckor 
och utsläpp från fordonstrafiken. 

Transportsystemet har en avgörande roll för stadens möjlighet att uppnå målen i Agenda 
2030 och därmed skapa en tillgänglig och framkomlig stad för alla inom hållbar-
hetens ramar. Samtidigt har transportsystemet idag ofta motsatta effekter i form av 
negativ miljö- och klimatpåverkan, barriärer, trafiksäkerhetsproblem, ojämlikheter och 
otrygghet. Dessa negativa effekter behöver minimeras så att transportsystemet blir tyst, 
trafiksäkert, rent, rättvist och tryggt. Teknikutvecklingen kommer att hjälpa oss en bra 
bit på vägen. Test av innovationer i stadsmiljön, implementering av de bästa idéerna 
utifrån stadens mål och samverkan med näringslivet och andra aktörer i regionen är 
viktiga verktyg för att komma framåt. För att långsiktigt minska utsläppen krävs att 
staden fortsätter att underlätta för yteffektiva och kapacitetsstarka färdmedel samt effek-
tiva godstransporter.

I en stad där människor vill bo och leva måste möjligheterna att röra sig och vistas 
vara tillgängliga för alla. Det kan bidra till att bryta den sociala isoleringen, öka 
jämställdheten och främja tillväxten av arbetstillfällen och bostäder i hela staden. 

Transportsystemets påverkan på miljön
Transporter bidrar till de globala klimatförändringarna och staden har ambitiösa mål 
för utsläppsminskningar. Vägtrafikens luftutsläpp (avgaser och partiklar) utgör en stor 
del av den totala mängden föroreningar i en stad. Att människor utsätts för partiklar 
och luftföroreningar påverkar hälsa och dödlighet hos befolkningen. 

Barriäreffekter 
Forskare noterade redan 
på 60-talet att människor 
som bor på en gata med 
mycket trafik har färre 
sociala kontakter med 
sina grannar, särskilt de 
på andra sidan gatan, än 
de som bor på en mindre 
trafikerad gata. Större 
trafikleder utgör fysiska 
barriärer och det finns 
flera exempel, särskilt i 
ytterstaden, där en väg 
utgör en faktisk barriär 
mellan två stadsdelar. 
Luftföroreningar, buller 
och otrygghet leder 
också till att trafiken blir 
en barriär som gör att 
människor får svårt eller 
upplever det som obe-
hagligt att passera.

Varje år skadas omkring 
4 000 personer på sta-
dens vägar och gator 
enligt polisens och sjuk-
husens rapporter. Flest 
personer omkommer i 
motorfordonsrelaterade 
olyckor. Gående är en 
olyckdrabbad grupp i 
trafiken. Den mest före-
kommande dödsolyckan 
är fotgängare i kollision 
med motorfordon och 
falllolyckor är stadens 
vanligaste olycka med 
personskador. Det är ock-
så den olycka där flest 
skadas allvarligt. Den 
näst vanligaste olyckan 
där någon skadats all-
varligt är en singelolycka 
med cykel. 

Figur 17: Fördelning av samtliga olyckor per olyckskategori, Stockholms stad 2010–2019. Gåendes 
 fallolyckor står för en tredjedel av alla allvarliga skador som sker i trafikrummet. Källa: STRADA

Cykel singel 15 %

Cykel/moped–motorfordon 7 %

Fotgängare–motorfordon 6 %

Singel motorfordon 6 %

Korsande motorfordon 3 %

Övrigt 2 %

Avsvängande motorfordon 2 %

Cykel–cykel 2 %

Fotgängare–cyklist 2 %
Omkörning  
motorfordon 2 %

Övriga  
olyckor 3 %

Fallolyckor 34 %

Upphinnande  
motorfordon 17 %

Olyckstyper
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Hur kan staden planera efter inriktningen?
Nedan beskrivs åtgärdsområden som staden kan arbeta med eller främja för att trans-
portsystemet ska bidra till en hållbar stad. 

En inbjudande och inkluderande stad
Våra resmönster och färdmedelsval skiljer sig åt beroende på bland annat kön, fysisk 
förmåga och socioekonomi. Ett viktigt fokus är att göra transportsystemet tryggt, 
rättvist och jämlikt för alla. Staden kan arbeta med detta bland annat genom att satsa 
på de yteffektiva och kapacitetsstarka färdmedlen som skapar möjligheter för fler att 
ta del av stadens möjligheter oavsett förutsättningar. Med föreningsliv, engagerade 
stockholmare och näringsliv ska staden även framöver arbeta med att förbättra platser 
för att skapa attraktioner och möten. Fortsatt satsning på platssamverkan är ett sätt att 
göra detta.

För att alla ska kunna vara delaktiga i samhället och verka på lika villkor behöver 
staden kontinuerligt arbeta med den fysiska tillgängligheten genom en univer-
sell utformning av gatumiljön. Staden ska planera och bygga rätt från början och 
enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas. Arbetet med att åtgärda befintliga brister i den 
fysiska tillgängligheten innebär förbättringar i form av kontrastmarkeringar av olika 
nivåskillnader, kantstenssänkningar, räcken och jämnare gångytor. Fler bänkar och 
andra sittmöjligheter är viktiga satsningar för att alla ska våga och vilja röra sig i 
staden. Även mötesplatser i närområdet där människor i olika åldrar och med olika 
funktionsnedsättning kan samlas och vara aktiva är en del i detta arbete. Socialt 
utsatta områden har särskilt stora behov av nya och upprustade attraktiva offentliga 
ytor och mötesplatser.

Det attraktiva transportsystemet som skapar många möjligheter kräver delaktighet 
från fler i dess utformning. Staden behöver fortsätta arbeta med nya kreativa sätt att 
involvera stockholmarna i utvecklingen av framtidens transportsystem, till exempel 
i planprocessen. I slutändan handlar det om att ge alla samma möjlighet att påverka 
sina liv. Metoder för att engagera stockholmare, fastighetsägare, förenings- och 
näringsliv i utformningen av närmiljön bör utvecklas och testas vidare. Staden kan 
även tydliggöra de sociala nyttor som kan skapas och arbeta med fler metoder för 
att öka jämlikheten. Gator och andra offentliga rum präglas av människorna som 
använder dem samtidigt som de tillhör oss alla. 

Minskade klimatutsläpp
För att möjliggöra en fossilfri stad krävs effektivisering av transportsystemet tillsam-
mans med kraftfulla åtgärder som underlättar för elektrifiering och förnybara driv-
medel. Detta behöver ske i nära samverkan med både privata och offentliga aktörer för 
att hitta de bästa lösningarna. Stadsplaneringen ska följa översiktsplanen med centralt 
placerad, kollektivtrafiknära, tät och funktionsblandad bebyggelse. 

En fortsatt elektrifiering av fordonsflottan är en förutsättning för att uppnå stadens 
klimatmål. Staden driver samarbeten med många olika aktörer: alltifrån elleverantörer 
och fordonstillverkare till användare. Det handlar både om bilar och andra mindre 
fordon som behöver laddas och ett elnät som klarar av den höga belastningen. För att 
komma riktigt långt med fordonsteknik och nya drivmedel krävs också nationella och 
europeiska beslut. Det rör sig till exempel om ökad reduktionsplikt, stöd till laddbara 
fordon och konvertering till etanoldrivna fordon. Här behöver staden driva utveck-
lingen i önskad riktning genom samverkan och påverkansarbete. Fler åtgärder finns 
i stadens klimathandlingsplan. 

Klimatanpassning
En viktig del av att klimatanpassa staden är att ta med skyfallsperspektivet tidigt 
i planeringen. Det pågår arbete med att identifiera riskområden och långsiktiga 
åtgärdsstrategier för att skyfallssäkra stadens offentliga rum. Takten i det här arbetet 
kommer behöva vara hög. De vägar och gator som blir utpekade som skyfallsleder 
behöver utformas för att leda vattnet vidare eller styra vattnet genom höjdsättning. 
Dessa kommer i samband med skyfall användas för transport av vatten och bara delar 
av ytan kan då användas till vanlig transport. På motsvarande sätt kommer vissa andra 
allmänna platser, till exempel en del torg och grönytor, behöva anpassas för att hantera 
skyfallsvatten i samband med om- och nybyggnation. Ytorna ska utformas mång-
funktionellt så att de också kan bidra till stadens biologiska mångfald, leverera olika 
typer av ekosystemtjänster och skapa rekreativa värden. Fler åtgärder finns i stadens 
skyfallsstrategi.

Ett förändrat klimat med fler värmeböljor innebär också att värmeöarna i städerna blir 
fler, vilket bland annat kan motverkas genom att ge plats för fler träd i de offentliga 
rummen. 

Universell utformning 
Det innebär att en miljö 
utformas för att fungerar 
för så många som möjligt 
redan från början. 
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Stockholmarna ska vara säkra i trafiken 
Stadens trafiksäkerhetsplan tillsammans med underliggande åtgärdsplaner för hastig-
heter och säkra skolvägar pekar ut inriktningen för trafiksäkerhetsarbetet i staden. 
Viktiga delar i det kommande trafiksäkerhetsarbetet är att öka hastighetsefterlevnaden 
samt att minska gåendes och cyklisters singelolyckor. 

Genom att utveckla ännu effektivare metoder för barmarks- och vinterväghållning 
finns stor potential för att minska gåendes och cyklisters singel- och fallolyckor. För 
ökad hastighetsefterlevnad behöver gatorna utformas så att de stödjer trafikanterna att 
hålla hastighetsbegränsningarna och även i övrigt köra säkert. Det största pågående 
trafik säkerhetsarbetet handlar om att införa nya hastighetsgränser med kompletterande 
fysiska åtgärder på stadens huvudvägnät. Det finns även många möjligheter att genom 
exempel vis geofencing och automatiserade förarstödsfunktioner i fordon se till att hastig-
hetsgränserna efterlevs och att andra trafiksäkerhetsrelevanta funktioner säkerställs. 

Driva teknikutveckling genom innovation och upphandling
Genom en målinriktad och smart användning av kommunala styrmedel kan staden 
göra stor skillnad i att främja en långsiktig hållbar utveckling av transportsystemet på 
den attraktiva stadens villkor. Detta behöver ske genom kreativa och modiga sats-
ningar på innovationer och ett strategiskt samarbete med andra städer, näringslivet 
och den användningsorienterade forskningen. Staden kan både följa och leda utveck-
lingen genom exempelvis demoprojekt och innovationsupphandlingar med tillhörande 
utvärdering för att kunna identifiera de största nyttorna. Ett viktigt steg i detta är att 
utveckla förmågan att brett implementera de försök och piloter som visar sig fungera 
väl. Av stor vikt är också att staden och andra aktörer fortsätter att utveckla och till-
gängliggöra sina dataunderlag.

Exempel på teknikutveckling som stöttar stadens hållbarhetsmål är effektivare styr-
ning av trafiken med hjälp av trafiksignaler, sensorer och geofencing. Staden deltar 
i flera utvecklingsprojekt idag och behöver även fortsatt driva utvecklingen av geo fen-
cingens möjligheter tillsammans med en mängd aktörer, för att bättre styra hur olika 
fordon kan röra sig i stadens transportsystem. 

Staden ska också driva teknikutvecklingen på fordons- och bränslesidan genom 
offentlig upphandling av egna fordon och genom att ställa krav på underleverantörer. 
Tester av innovationer har en något längre tidshorisont innan de ger storskalig effekt. 

Driva innovation: 

• Identifiera områden 
där innovation är extra 
viktigt.

• Tydliggör vilka mål/del-
mål inom staden som 
berörs.

• Vilka konkreta innova-
tionslösningar/utökad 
kunskap behövs för att 
nå målen?

• Analys av innova-
tionens förväntade 
effekt.

• Genomföra projekt/
test i samverkan.

• Uppföljning och utvär-
dering. 

• Når vi målen?

• Kan vi accelerera ut-
vecklingen, skala upp 
testet eller implemen-
tera detta bredare i 
staden?

Upphandling av arbets- och tjänstefordon kan på förhållandevis kort sikt få igång och 
stötta olika aktörers satsningar på nya tekniker. 

En hälsosam närmiljö utan buller och luftföroreningar
För att skapa en miljö med så lite buller och luftföroreningar som möjligt behövs 
åtgärder som minskar vägtrafiken, kombinerat med renare fordon och minskad dubb-
däcksanvändning. Staden behöver fortsatt stötta och styra den tekniska utvecklingen 
på området. Staden ska även verka för att regering och riksdag moderniserar trängsel-
skatt och parkeringslagstiftning, så att det blir möjligt att miljödifferentiera dem och 
på så sätt göra det mer lönsamt med laddbara fordon och förnybara drivmedel än 
fordon med fossila drivmedel. Det finns behov av att förtydliga hur trafik- och miljö-
frågor ska samplaneras.

Det finns idag flera gator med dubbdäcksförbud i innerstaden och effekterna har varit 
positiva för den lokala miljön. För att minska partiklarna ytterligare är det framöver 
prioriterat att staden fortsätter påverkansarbetet för en nationell dubbdäcksavgift. Buller 
kan reduceras med hjälp av till exempel tyst asfalt samt bättre hastighetsefterlevnad som 
staden driver med hjälp av bland annat tester och upphandling. Åtgärds programmet för 
buller innehåller fler åtgärder för att förbättra ljudmiljön i Stockholms stad. 

Nya mobilitetslösningar bidrar med flexibilitet
För att få fler att välja hållbara färdmedel krävs förutom ett bra, känt utbud av infra-
struktur också att det hållbara valet är enkelt, flexibelt och bekvämt. Olika mobilitets-
tjänster som bilpooler, lådcykelpool och friflytande delningstjänster kan bidra till 
detta. Mobilitetslösningarna fyller olika syften i resandet och en enkelhet i att kombi-
nera dem kan bidra till minskat behov av eget bilägande. 

Det kommer hela tiden nya mobilitetslösningar där vissa kommer hitta sin plats i 
transportsystemet och andra kommer att försvinna igen. Det är viktigt att tydliggöra 
hur nya tjänster passar in i transportsystemet genom en aktiv dialog med mobilitets-
leverantörerna för att hitta de bästa lösningarna och undvika oönskade effekter på 
stadsmiljön, invånarna och transportsystemet. Staden är positiv till nya mobilitets-
lösningar som är yteffektiva och leder mot mer attraktiva hållbara transporter. Staden 
behöver även fortsatt ha ett nyfiket synsätt på de nya lösningarna när det gäller till 
exempel anpassning av regelverk och bedömning av nyttan för transportsystemet 
genom att hela tiden vara öppen, testa och möjliggöra. 

Stadens trafiksäkerhets-
plan lyfter fram fem 
insatsområden: 

• Gåendes singelolyckor

• Cyklisters singelolyckor 

• Rätt hastighet

• Ökad regelefterlevnad 

• Säkra fordon

Process för nya  
mobilitetslösningar
Staden utvärderar och 
arbetar med ny mobi-
litetslösningar genom 
att använda punkterna 
nedan:

• Är de yteffektiva?

• Leder de mot  
attraktiva hållbara 
transporter?

• Aktiv dialog med  
mobilitetsleveran- 
törerna för att hitta ge-
mensamma  
lösningar.

• Tydliggör hur de  
passar in i transportsys-
temet och staden.

• Positivt och nyfiket  
synsätt på nya mobili-
tetslösningar som  
bidrar till stadens mål.
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Fokus framåt
Planering och utveckling av vägar och gator är tillsammans med stadsplanering 
kraftfulla verktyg för att åstadkomma ett framkomligt och attraktivt transportsystem 
och en stad som erbjuder många möjligheter till ett rikt liv. I det dagliga arbetet med 
stadens utveckling blir avvägningar alltid svåra. Framkomlighetsstrategins övergri-
pande inriktning, att prioritera kapacitetsstarka färdmedel, öka pålitigheten för samt-
liga trafikanter och avsätta mer kvalitativ yta till vistelse samt nyttja den nya teknikens 
möjligheter, är vägledande för vart vi ska, vad vi ska driva och hur vi ska planera. 
Inriktningen bidrar till att staden uppnår flera mål samtidigt. Yteffektivitet, minskade 
klimatutsläpp och ökad fysisk aktivitet gynnas alla av samma planering. 

Framkomlighetsstrategin gäller tillsvidare. Trenderna som påverkar transportsystemet 
och våra offentliga rum ändras fort och därför ska trafiknämnden vid behov utvärdera 
strategin för att följa upp att den fortsatt är tillräckligt flexibel för att svara mot den 
snabba utvecklingen. Alla stadens nämnder och bolagsstyrelser har ansvar för att 
arbeta efter inriktningen i framkomlighetsstrategin och bidra till dess utvärdering. 

Staden behöver ha snabba och flexibla arbetssätt där vi testar nya lösningar och 
bedriver kreativ utveckling tillsammans med näringslivet och andra aktörer. Här är 
också omvärldsbevakningen en viktig del. Ett utvecklat målstyrt arbetssätt kan öka 
tydligheten mot stadens samarbetsparter och ge ännu effektivare satsningar för att 
utveckla och ta hand om staden. Respektive förvaltning och bolag har ansvar för att ta 
fram åtgärder som leder verksamheten i rätt riktning. Genom stadens gemensamma 
arbete kan Stockholm vara en stad för många möjligheter till rörelse och vistelse.
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Kommunstyrelsen 

 
Rotel V 

Remissbrev 
Dnr KS 2021/1699 

Sida 1 (4) 
2021-12-20 

Kommunstyrelsen 
Rotel V 
 
Ragnar Östbergs plan 1 
Stadshuset 
105 35 Stockholm 
Telefon  
Växel 08-508 290 00 
Fax  
kommunstyrelsen@stockholm.se 
start.stockholm 
 

 Till berörd remissinstans 
  

Remiss av Reviderad framkomlighetsstrategi 

Remiss från kommunstyrelsen Stockholms stad. Denna skickade ut 
i fredags 17/12, men då bilagan är tung gick remissen inte iväg, 
eller att remissen skickades utan bilaga. Vi skickar den här på nytt. 
Remissen finns i länken: 
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=2016465 
 
Förslaget till reviderad framkomlighetsstrategi har tagits fram av 
trafikkontoret och beslutats av trafiknämnden den 16 december 
2021. Syftet med strategin är att beskriva hur stadens vägar och 
gator kan användas och utvecklas på bästa sätt när staden växer. 
Den gäller för hela staden och avser både befintliga och nya gator 
och vägar. Strategin ska vara ett stöd i stadens interna arbete och i 
samarbete med andra myndigheter, intresseorganisationer, i 
dialogen med stockholmarna, näringslivet samt andra aktörer. 
Inriktningen att prioritera gång, cykel, kollektivtrafik samt effektiv 
godstrafik föreslås ligga fast i den reviderade strategin. Fyra 
planeringsinriktningar pekas ut: kapacitet, framkomlighet, 
attraktivitet och hållbarhet. 
 
Ni ombeds att yttra er över bifogad remiss senast 
2022-03-31. Kontakta ansvarig handläggare om ni inte kan svara 
inom utsatt tid. 
 
Stadsledningskontoret för yttrande senast 2022-04-18.  
 
Ansvarig handläggare är Thomas Karlsson. 
Telefonnummer: 0850829630. 

Instruktioner för remissvar 
 
Remissinstanser inom eDok (Stockholms stads 
ärendehanteringssystem) 

 Använd funktionen Svara på remiss för expediering till 
kommunstyrelsens registratur (KF/KS kansli). 

 Använd korrespondensverktyget för att skicka de 
expedierade handlingarna i Word-format till  
RV-remissvar.SLK@stockholm.se 
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 Ange diarienummer KS 2021/1699 i ämnesraden.  
 Bilägg inte remissen. 

 
Övriga remissinstanser 

 Skicka remissvaret i PDF-format till 
kommunstyrelsen@stockholm.se 

 Skicka remissvaret i Word-format till  
RV-remissvar.SLK@stockholm.se 

 Ange diarienummer KS 2021/1699 i ämnesraden.  
 Bilägg inte remissen. 

Remissinstanser 
 
 Stadsledningskontoret 
 Exploateringsnämnden 
 Fastighetsnämnden 
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 Servicenämnden 
 Socialnämnden 
 Stadsbyggnadsnämnden 
 Utbildningsnämnden 
 Äldrenämnden 
 Bromma stadsdelsnämnd 
 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd 
 Farsta stadsdelsnämnd 
 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 
 Kungsholmens stadsdelsnämnd 
 Norrmalms stadsdelsnämnd 
 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 
 Skarpnäcks stadsdelsnämnd 
 Skärholmens stadsdelsnämnd 
 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 
 Södermalms stadsdelsnämnd 
 Östermalms stadsdelsnämnd 
 Stockholms Stadshus AB 
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 Boverket 
 City i Samverkan 
 Cykelfrämjandet 
 Danderyd kommun 
 Ekerö kommun 
 Fastighetsägarna i Stockholm 
 Folkhälsomyndigheten 
 Formas 
 Föreningen Fot 
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott 
2022-03-16 

Änr KS 2022/28.059 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 15 Godkännande av upphandlingsdirektiv Västerhamnen, Etapp 1 
Vaxholms kajer 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Upphandlingsdirektiven godkänns. 

Kommunchef ges i uppdrag att:  

• Godkänna upphandlingsunderlag för Västerhamnen innan annonsering. 
• Besluta om tilldelning av vinnande anbud. 
• Signera avtal med vinnande anbud.  

Ärendebeskrivning 
Vaxholm stad har beviljats medfinansiering av Trafikverket. Den planerade etappindelningen prioriterats 
om så att renoveringen startas i Västerhamnen istället för Österhamnen. Dessa beslut behöver kunna 
tas snabbt för att en byggstart under hösten 2022 ska kunna vara möjlig. Om inte byggstart i 
Västerhamnen kan ske under hösten 2022 kommer Västerhamnen och Österhamnen behöva byggas om 
samtidigt. 

Yrkanden 
Lars Lindgren (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med förändringen att stadsbyggnadschef 
byts ut mot kommunchef i andra satsen.  

Ordföranden instämmer i lagt yrkande. 

Ordföranden finner bifall till Lars Lindgrens (M) yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2022-02-18 
Bilaga, Upphandling av Västerhamnen, Etapp 1 Vaxholms kajer 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Robert Klingvall, sbf 

För kännedom: Marie Wiklund, klk    
 Susanne Edén, sbf 
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Upphandlingsdirektiv för Västerhamnen 

Förslag till beslut 
Planeringsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Upphandlingsdirektiven godkänns. 

Stadsbyggnadschef ges i uppdrag att:  

• Godkänna upphandlingsunderlag för Västerhamnen innan annonsering. 
• Besluta om tilldelning av vinnande anbud. 
• Signera avtal med vinnande anbud.  

Sammanfattning 
Vaxholm stad har beviljats medfinansiering av Trafikverket. Den planerade etappindelningen prioriterats 
om så att renoveringen startas i Västerhamnen istället för Österhamnen. Dessa beslut behöver kunna 
tas snabbt för att en byggstart under hösten 2022 ska kunna vara möjlig. Om inte byggstart i 
Västerhamnen kan ske under hösten 2022 kommer Västerhamnen och Österhamnen behöva byggas om 
samtidigt. 

Bakgrund 
Vaxholm stad har beviljats medfinansiering av Trafikverket för att rusta upp Västerhamnen, 
Österhamnen och Söderhamnen under perioden 2021–2026. Det innebär att tidplanen för 
genomförandet är låst till den överenskommelse som finns kring finansieringen och att Vaxholms stads 
interna arbete behöver anpassas för att säkra finansieringen. 

Ärendebeskrivning 
Under hösten 2021 upptäcktes flera slukhål i Västerhamnen orsakade av erosion. Detta medförde att 
delar av Västerhamnen fick stängas av akut men har åter kunnat öppnas med tillfälliga lösningar. Detta 
var ingenting som kajprojektet hade räknat med att behöva göra, men risken fanns identifierad i en 
genomförd risk- och konsekvensanalys. 

Till följd av den akuta erosionen med en fortsatt risk för slukhål i området kring Västerhamnen har den 
planerade etappindelningen prioriterats om så att renoveringen startas i Västerhamnen istället för 
Österhamnen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Robert Klingvall 
Projektledare för Vaxholms kajer 
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Tjänsteutlåtande 
2022-02-18 

Änr KS 2022/28.059 
2 av 2 

 
 
 

 

En följd av detta är att det genomförda planeringsarbetet har hamnat i ofas med de planerade beslut 
som Vaxholm stad behöver ta och de underlag som normalt tas fram för upphandling av en 
byggentreprenad kommer inte att vara klara i tid för att kommunstyrelsen under rådande schema ska 
kunna godkänna förfrågningsunderlaget för att arbetet ska kunna upphandlas med byggstart hösten 
2022. Därför föreslår kajprojektet att kommunchefen tilldelas delegation för att godkänna 
förfrågningsunderlag, tilldela en entreprenör samt signera avtal med vinnande anbud eftersom samtliga 
av dessa beslut behöver kunna tas snabbt för att en byggstart under hösten 2022 ska kunna vara möjlig. 

I nuvarande tidplan ska en detaljerad kalkyl presenteras i mitten av juni och kommunfullmäktige besluta 
om gestaltningen vid sammanträdet den 13 juni. Upphandlingen av renovering i Västerhamnen behöver 
skickas ut omgående i samband med att dessa punkter är godkända. 

Övriga upphandlingar som är planerade kommer att följa normalt förfarande. 

Bedömning 
Om inte byggstart i Västerhamnen kan ske under hösten 2022 kommer Västerhamnen och Österhamnen 
behöva byggas om samtidigt för att Vaxholm stad ska kunna följa överenskommelsen kring finansiering 
från Trafikverket. 

Om Västerhamnen och Österhamnen byggs om samtidigt blir logistiken i staden näst intill ohållbar då 
Hamngatan blir den enda vägen för all trafik att tas sig in och ut från stadskärnan under genomförandet 
av bygget. Kajprojektet blir också mer utsatt för risk att sluttiden för hela projektet försenas, vilket skulle 
innebära en betydande risk att delar av finansieringen uteblir. 

Måluppfyllelse 
Genomförandet av den första etappen av kajprojektet kan genomföras. 

Finansiering 
Inom beslutade ram för kajprojektet. 

Förslagets konsekvenser 
Beslut om upphandlingsdirektiv är en förutsättning för att påbörja renoveringen av Vaxholms kajer 
under 2022.  

Uppföljning och utvärdering 
Arbetet följs upp inom kajprojektet som redovisar till både kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt 
nämnden för teknik, fritid och kultur. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande med bilagor 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Robert Klingvall 

För kännedom: Marie Wiklund, Susanne Edén, Robert Klingvall 
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott 
2022-03-16 

Änr KS 2021/42.212 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 17 Yttrande granskningsförslag TÖP Kust och skärgård - tematiskt 
tillägg till översiktsplan för Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Yttrande över KS 2017/0258 granskning av förslag tematiskt tillägg till översiktsplanen för kust och 
skärgård Österåkers kommun godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Kommunen har fått en remiss från Österåkers kommun för granskning av förslag till tematiskt tillägg till 
översiktsplanen för kust och skärgårdsfrågor. Kommunen har tidigare yttrat sig i samråd om 
planförslaget under våren 2021, beslut KS 2021-05-06 § 71. Granskningstiden är satt till 17 januari – 17 
mars 2022. Förvaltningen har begärt och fått beviljat anstånd till och med 29 mars. Remissen syftar till 
att kommunen ska kunna yttra sig om mellankommunala intressen i förslaget till ändring av 
översiktsplanen. 

Kommunen är ställer sig överlag positiv till planförslaget och har inget nytt att framföra om 
transportinfrastruktur och trafikförsörjning. Däremot framförs i yttrandet synpunkter på planens 
hantering av ekologiska spridningssamband i vattenmiljöer samt miljökvalitetsnormer för vatten.  

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-17 
Yttrande över KS 2017/0258 granskning av förslag tematiskt tillägg till översiktsplanen för kust och 
skärgård Österåkers kommun, 2022-01-24 
Granskningshandling - Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård, 2022-01-19 
Bilaga 1. Hållbarhetsbedömning med MKB - Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård, 
2022-01-19 
Bilaga 2. Planeringsunderlag - Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård, 2022-01-19 
Bilaga 3. Samrådsredogörelse - Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård, 2022-01-19 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Matilda Karlström, sbf 

Elin Wiklund, Österåkers kommun, plan.exploatering@osteraker.se  
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Tjänsteutlåtande 
2022-02-17 

Änr KS 2021/42.212 
1 av 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 
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Fax: 08-541 708 57 
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Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

 

Yttrande granskningsförslag TÖP Kust och skärgård - tematiskt tillägg 
till översiktsplan för Österåkers kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

Yttrande över KS 2017/0258 granskning av förslag tematiskt tillägg till översiktsplanen för kust och 
skärgård Österåkers kommun godkänns.  

Sammanfattning 
Kommunen har fått en remiss från Österåkers kommun för granskning av förslag till tematiskt tillägg till 
översiktsplanen för kust och skärgårdsfrågor. Kommunen har tidigare yttrat sig i samråd om 
planförslaget under våren 2021, beslut KS 2021-05-06 § 71. Granskningstiden är satt till 17 januari – 17 
mars 2022. Förvaltningen har begärt och fått beviljat anstånd till och med 29 mars. Remissen syftar till 
att kommunen ska kunna yttra sig om mellankommunala intressen i förslaget till ändring av 
översiktsplanen. 

Kommunen är ställer sig överlag positiv till planförslaget och har inget nytt att framföra om 
transportinfrastruktur och trafikförsörjning. Däremot framförs i yttrandet synpunkter på planens 
hantering av ekologiska spridningssamband i vattenmiljöer samt miljökvalitetsnormer för vatten.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-17 
Yttrande över KS 2017/0258 granskning av förslag tematiskt tillägg till översiktsplanen för kust och 
skärgård Österåkers kommun, 2022-01-24 
Granskningshandling - Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård, 2022-01-19 
Bilaga 1. Hållbarhetsbedömning med MKB - Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård, 
2022-01-19 
Bilaga 2. Planeringsunderlag - Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård, 2022-01-19 
Bilaga 3. Samrådsredogörelse - Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård, 2022-01-19 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Matilda Karlström 
Översiktsplanerare 
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Tjänsteutlåtande 
2022-02-17 

Änr KS 2021/42.212 
2 av 2 

 
 
 

 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Matilda Karlström, sbf 

Elin Wiklund, Österåkers kommun, plan.exploatering@osteraker.se  
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Yttrande 
2022-01-24 

Änr KS 2021/42.212 
1 av 2 
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Stadsbyggnadsförvaltningen 
Matilda Karlström 
Översiktsplanerare 

Yttrande över KS 2017/0258 granskning av förslag tematiskt tillägg till 
översiktsplanen för kust och skärgård Österåkers kommun 

Sammanfattning 
Remissen rör ett granskningsförslag till tematiskt tillägg för kust- och skärgårdsfrågor till Österåkers 
översiktsplan. Kommunen har identifierat att tre huvudsakliga mellankommunala intressen berörs av 
planförslaget: transportinfrastruktur, ekologiska spridningssamband och gemensamma 
kustvattenförekomster.   

Vad gäller transportinfrastruktur och trafikförsörjning har kommunen inget nytt att tillägga. För 
ekologiska spridningssamband har kommunen synpunkter på planens hantering av spridningssamband i 
vattenmiljöer. Störst anmärkning görs på hanteringen av miljökvalitetsnormer för vatten där det bland 
annat finns brister som skulle kunna försvåra samarbetet om de gemensamma 
kustvattenförekomsterna. Yttrandet innehåller även enstaka förslag på hur kartor kan förbättras.  

Bakgrund 
Kommunen har fått en remiss från Österåkers kommun för granskning av förslag till tematiskt tillägg till 
översiktsplanen för kust och skärgårdsfrågor. Granskningstiden är satt till 17 januari – 17 mars 2022. 
Förvaltningen har begärt och fått beviljat anstånd till och med 29 mars. Remissen syftar till att 
kommunen ska kunna yttra sig om mellankommunala intressen i förslaget till översiktsplan 

Bedömning   
Kommunen har identifierat att tre huvudsakliga mellankommunala intressen berörs av planförslaget: 
transportinfrastruktur, ekologiska spridningssamband och gemensamma kustvattenförekomster.    

Transportinfrastruktur och trafikförsörjning 

Det är tydligt att Österåkers kommun vill utveckla vid lokal kollektivtrafikknytpunkt och stärka Linanäs 
som brygga samt skapa en koppling mot Roslagsbanan i Österskär, hellre än att fokusera på sjötrafik 
mot Stockholm vilken inte anses vara konkurrenskraftig eller attraktiv på grund av restiden. Kommunen 
anser att Österåker har svarat bra på de olika remissinstansernas synpunkter, och har inget nytt att 
tillägga.  

Ekologiska spridningssamband 

I avsnittet Kultur- och naturmiljö finns riktlinjer som berör vandringshinder för fisk. Dessa skulle behöva 
förtydligas då den är uttryckt på ett sätt som ger intryck av att planen alla kommunens 
vattenförekomster oavsett deras närhet till kusten.  
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Yttrande 
2022-01-24 

Änr KS 2021/42.212 
2 av 2 

 

Det är positivt att planen uppmärksammar att det finns höga naturvärden i vissa grunda skyddade vikar 
och havsmynnande vattendrag, och hoppas att planen efterföljs av ett vidare arbete med att skydda 
områden där det är nödvändigt.  

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 

Planförslaget pekar på behovet av vidare utredningar vid kommande planläggning för att hänsyn ska 
kunna tas till de förutsättningar som krävs vid etablering av marina näringar. I detta inkluderas att 
uppnå eller upprätthålla miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten.  

I samrådet påtalade Vaxholm behovet av vidare mellankommunal samverkan kring miljökvalitetsnormer 
för vatten med anledning av de risker som påtalas i miljökonsekvensbeskrivningen. Dessa risker kvarstår 
i granskningsskedet varför kommunen vill framföra följande synpunkter:  

I planförslaget nämns att samråd ska ske med omkringliggande kommuner när gemensam 
vattenförekomst påverkas av exploatering eller verksamhetsutveckling, men det saknas närmare 
avgränsning av vilka områden som avses. Gäller det exempelvis i direkt anslutning till vattenförekomst 
eller även längre in mot land? Inkluderas även påverkan på vattendrag som mynnar ut i gemensamma 
förekomster? I planen beskrivs de olika kustvattenförekomsterna endast översiktligt, och det är svårt att 
av plankartorna tolka hur planförslaget kan komma att påverka en viss vattenförekomst. 

För att underlätta kopplingen mellan planerad markanvändning i kommunens skärgårdsområden och 
den vidare planeringen med lokala åtgärdsplaner bör kustvattenförekomsterna uppmärksammas i 
plankartor. Vidare vore det lämpligt att även inkludera vattenförekomsternas avrinningsområden i 
någon av planförslagets kartor.  

Riktlinjerna för att minska övergödning och läckage av andra miljögifter behöver också förtydligas för att 
minska risken för att det ska uppstå målkonflikter mellan exempelvis marina näringar och MKN för 
vatten som i senare skeden kan vara svåra att lösa.  

Kartor 

Användningen Halvtät bebyggelse skulle med fördel kunna göras lättare att hitta i plankartorna med 
hjälp av en mer distinkt färg.  
 
Rubriken för Intressekarta vattenmiljö verkar inte riktigt överensstämma med det som presenteras i 
kartan med tanke på att så mycket av det som uppmärksammas även gäller naturvärden på land.  
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Projektorganisation 
Framtagandet av det tematiska tillägget har bedrivits 
av ett stort antal tjänstepersoner och politiker i 
Österåkers kommun, och i bred dialog med olika 
aktörer. Organisationen har bestått av:

Beställare 
Kommunstyrelsen genom Kent Gullberg, 
samhällsbyggnadschef.

Projektledare
Gösta Bergman, översiktsplanerare, ersatt av Elin 
Wiklund, översiktsplanerare. 

Styrgrupper 
Politiker
Planarbetsutskott (till Kommunstyrelsen) samt grupp-
ledare för övriga partier.

Tjänstepersoner
Staffan Erlandsson, kommundirektör. 
Kent Gullberg, samhällsbyggnadschef.                                              
Magnus Bengtsson, ekonomidirektör.                 
Maria Ulvsgärd, stadsarkitekt och chef stadsbyggnad.                                                                   
Fredrik Nestor, chef mark och stora projekt.                                                     
Maria Bengs, planchef.                                                              
Krister Sernbo, strategisk planeringschef.                                             

Matilda Johansson, exploateringschef.                     
Maria Lindström, miljö- och hälsoskyddschef.      
Anna Anderman, avdelningschef för infrastruktur och 
anläggning, ersatt av Daniel Jäderland, tillförordnad 
avdelningschef för infrastruktur och anläggning. 
Kristina Eineborg, näringslivs- och utvecklingsdirektör                                                                 
Charlotte Andreev, biträdande strategisk planerings-
chef och biträdande avdelningschef.                                                 

Referensgrupper
Politiker
Planarbetsutskottet.

Tjänstepersoner
Förvaltningschefsgruppen samt de kommunala 
bolagen Armada Fastighets AB och Roslagsvatten AB.

Övriga intressenter
Lokala byalag, samfällighetsföreningar, övriga 
intresseföreningar.

Projektgrupp 
En mindre projektgrupp med tjänstepersoner och 
konsulter. Senast har följande personer ingått i 
gruppen: 

Gösta Bergman, översiktsplanerare. 
Anton Bergman, översiktsplanerare.  
Elin Wiklund, översiktsplanerare.                          
Sara Larsson, planarkitekt. 
Josefine Wigström, trafikplanerare, ersatt av Anna 
Anderman, avdelningschef för infrastruktur och 
anläggning och Daniel Jäderland, tillförordnad 
avdelningschef för infrastruktur och anläggning. 
Martina Berg, miljöplanerare.                                               
Markus Andersson, miljöplanerare.                              
Elisabetta Troglio, samhällsplanerare, Ekologigruppen.                                                    
Petra Skarmyr, landskapsarkitekt, Ekologigruppen.  
John Hagenby, miljövetare, Ekologigruppen.

Delprojektgrupper
Ett flertal grupper med tjänstepersoner, med olika 
ämnesfokus.
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Del 1. Inledning 

Förord
Möjligheternas skärgårdskommun – detta har varit 
ledordet i arbetet med det tematiska tillägget till 
Österåkers kommuns översiktsplan, som fokuserar 
på vår kust och skärgård. Tillägget syftar tillsammans 
med översiktsplanen till att skapa en mer attraktiv 
plats i kommunen, en kust och skärgård som utveck-
las med ökad kvalitet, trygghet och valfrihet samt 
syftar till en mer hållbar utveckling av dess unika 
miljöer och platser.

Vi är en del av en växande storstadsregion där 
Österåkers kust och skärgård utgör en viktig del av 
regionen, som en plats att bo på, en plats att besöka 
och en plats för näringsliv och verksamheter att 
växa. Ambitionen är att vi med denna plan som 
vägledning ska kunna skapa ökade möjligheter för 
att leva, bo och verka längs Österåkers kust och 
skärgård. I utvecklingsstrategin för det tematiska 
tillägget har åtta planeringsstrategier formulerats. 
Planeringsstrategierna skapar ramverket för en hållbar 
utveckling.

• Attraktiva knutpunkter

• Flexibelt och innovativt näringsliv

• Hållbara och funktionella transportsystem

• Tillgänglig kust och skärgård

• Utvecklade destinationer

• Hållbara livsmiljöer

• Hållbar teknisk infrastruktur

• Samverkan.

Medborgarnas delaktighet i processen med att ta 
fram det tematiska tillägget är en viktig utgångspunkt 
för oss. Under tidig dialog där kommunen reste runt 
i skärgården och längs fastlandets kuststräcka gavs 
möjlighet för medborgare, besökare och föreningar 
samt andra aktörer att lämna sina tankar och idéer 
kring utvecklingen av Österåkers kust och skärgård. 
Jag hade själv möjligheten att medverka och ta del 
av de många kloka idéer och förslag som samlades 
in under dialogtillfället. Det känns för mig väldigt 
positivt att utvecklingen av Österåkers kommuns 
kust och skärgård har en bred förankring hos dem 
den berör. Under granskningen är det min förhopp-
ning att medborgarna återigen gör sin röst hörd för 
att bidra till det fortsatta arbetet med det tematiska 
tillägget. 

En attraktiv kust och skärgård utvecklas genom en 
strategisk hållbar tillväxt där bostäder, näringsliv, 
infrastruktur och service skapas i balans med kust 
och skärgårdens unika förutsättningar och värden. 
Att värna och utveckla ett aktivt frilufts- och båtliv 
förstärker Österåkers identitet som skärgårdskom-
mun och bidrar till attraktiviteten. Genom en 
hållbar tillväxt där utvecklingen koncentreras på vissa 
platser ökar möjligheten för fler att bo, verka och 
leva i Österåkers kust och skärgård. Vi välkomnar en 
utveckling med fokus på kvalitet, trygghet, valfrihet 
och hållbarhet, och därmed säkra kust och skärgår-
dens fantastiska miljöer för kommande generationer. 

Att få vara del av det pågående arbetet med det 
tematiska tillägget och den framtida utvecklingen 
av vår kust och skärgård känner jag en stor stolthet 
inför. Jag vill rikta ett stort tack för allt engagemang 
hos tjänstepersoner, politiker och medborgare som 
har bidragit till det pågående arbetet av denna plan. 
Jag ser framemot det fortsatta arbetet och de kloka 
diskussioner och inspel som kommer komma under 
den fortsatta processen. 

Michaela Fletcher (M)

Kommunstyrelsens ordförande
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Del 1. Inledning
I denna del beskrivs upplägget och processen med att ta fram det 
tematiska tillägget samt koppling till mål, strategier, planer och 
program.  
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Del 1. Inledning 

Inledning  
I detta avsnitt beskrivs förutsättningarna för det tematiska tillägget och hur 
arbetet med tillägget har gått till. 

Bakgrund
Mellan år 2015 och 2018 pågick arbetet med 
att ta fram en ny översiktsplan för Österåkers 
kommun. I samband med arbetet beslutade 
Kommunstyrelsen i oktober 2017, KS §11:8 
att ett tematiskt tillägg med fokus på kust- och 
skärgårdsutveckling skulle tas fram. 

Vad är ett tematiskt tillägg?
Det tematiska tillägget är ett övergripande strategiskt 
dokument, som tillsammans med översiktsplanen ska 
beskriva kommunens viljeriktning i fråga om mark- 
och vattenanvändning. Vidare ska tillägget beskriva 
bebyggelseutveckling, riksintressen och allmänna 
intressen i övrigt. 

Det tematiska tillägget syftar till att fördjupa 
översiktsplanen i de frågor som berör fastlandets 
kust och skärgården. Det tematiska tillägget ska 
ses som ett komplement och ska läsas tillsammans 
med översiktsplanen. Tillägget syftar till att peka ut 

en hållbar och långsiktig utveckling av Österåkers 
kommuns kust och skärgård. 

Läsanvisningar
Det tematiska tillägget består av 5 delar:

• Del 1 beskriver syftet och hur arbetet med att ta 
fram ett tematiskt tillägg ser ut. Vidare beskrivs 
de avgränsningar som har gjorts samt hur planen 
är upplagd. Viktiga ord och begrepp redogörs för. 

• Del 2 beskriver det tematiska tilläggets 
utvecklingsstrategi. Utvecklingsstrategin 
består av framtidsbild 2040 samt 
tillhörande planeringsstrategier och en 
utvecklingsstrategikarta. 

• Del 3 beskriver kusten och skärgårdens 
utvecklingsmöjligheter, strukturerade i fyra 
geografiska områden. Fastlandets kuststräcka 

med Furusundsleden, Ljusterö med omland samt 
mellan- och ytterskärgården. 

• Del 4 beskriver kust- och skärgårdsintressen med 
förslag på utvecklings- och hänsynsriktlinjer samt 
riksintressen. 

• Del 5 beskriver genomförandet av det tematiska 
tillägget samt en sammanfattning av hållbarhets-
bedömningen som uppfyller kraven på strategisk 
miljöbedömning enligt miljöbalken. 

Avgränsning
Planen avgränsar sig tematiskt genom att behandla 
frågor som är aktuella för Österåkers kommuns kust 
och skärgård. Geografiskt avgränsas tillägget genom 
att inkludera skärgården samt kuststräckan på fastlan-
det. Bortsett från de centrala delarna av Åkersberga 
samt övriga kustområden mellan Svinninge och 
Skärgårdsstad, når avgränsningen längre upp på 
fastlandet för att inkludera relevanta bebyggelseom-
råden. Annars löper avgränsningen längs fastlandets 
kuststräcka. För att säkra kopplingen till Åkersberga 
stad går avgränsningen längs kusten upp i Åkers 
kanal till väg 276. 
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Process
Översiktsplanen och det tematiska tillägget har en 
planeringshorisont till år 2040. Tillsammans med 
översiktsplanen kommer det tematiska tillägget att 
aktualitetsprövas minst en gång per mandatperiod. 
Processen med att ta fram ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen är reglerad i plan- och bygglagen. 
Lagen anger hur dialog ska ske vid framtagandet 
av planen samt krav på innehåll. Aktuellt 
planeringsunderlag ska sammanställas och bred 
dialog ska genomföras med allmänheten och olika 
aktörer. Det tematiska tillägget ska göra avvägningar 
mellan olika allmänna intressen.

Det tematiska tillägget är inte jurdiskt bindande utan 
ska fungera som ett strategiskt vägledande dokument. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är ansvarig för den 
översiktliga planeringen genom den strategiska plane-
ringsavdelningen och Kommunstyrelsen är ansvarig 
nämnd. Organisationen kring det tematiska tillägget 
har bestått av en projektgrupp, ett flertal delprojekt-
grupper, referensgrupper samt styrgrupper bestående 
av politiker och tjänstepersoner. 

Tidig dialog: 2019 togs beslut att gå ut på tidig 
dialog. Under den tidiga dialogen fick allmänheten 
tillfälle att samtala om vilken typ av utveckling de 
ville se i Österåkers kust och skärgård. Baserat på 
bland annat de tankar och idéer som lämnades in 
till kommunen togs en övergripande inriktning för 
projektet fram med bland annat en framtidsbild över 
hur kusten och skärgården kommer att se ut år 2040.

Samråd: Under perioden 20 februari till 18 april 
2021 hölls samråd för det tematiska tillägget. 

Granskning: Under perioden 17 januari till och med 
17 mars 2022 ställs det reviderade planförslaget ut för 
granskning.

Antagande: Under juni 2022 planeras det tema-
tiska tillägget kust och skärgård att antas av 
Kommunfullmäktige.

Laga kraft: Under 2022 planeras det tematiska 
tillägget kust och skärgård att få laga kraft.
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Del 1. Inledning 

Förklaring av ord och begrepp
100-års regn – Ett extremt regn med återkomsttid på 
100 år. 

100-års havsvattenstånd – Ett extremt havsvattenstånd 
med återkomsttid på 100 år. 

Ekosystemtjänster – Alla de varor och tjänster som 
produceras av jordens ekosystem, både de vilda och 
de mänskligt påverkade. 

Gröna entréer – Entréer för att komma ut till kom-
munens grönområden och vattenområden. Entréerna 
ska vara lätta att ta sig till med kollektivtrafik och 
gång samt cykel. Vid entréerna finns informations-
skyltar och kartor över stigar och leder i området.

Gröna infrastruktur – Ekologiskt funktionella nätverk 
av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt 
anlagda element som utformas, brukas och förvaltas 
på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för 
samhället viktiga ekosystemtjänster främjas.

Grönstråk – Ett viktigt stråk att stärka för rekreation, 
friluftsliv och natur. Stråket kan vara tillgängligt både 
för cykel- och gångtrafikanter. 

Gästhamn – En hamn inriktad på att tillhandahålla 
service till gästande båtar. Bryggplatser som hyrs ut 
tillfälligt. 

Hållbar utveckling – Utveckling som tillgodoser 
dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Se 

översiktsplanen för Österåkers defintion av hållbarhet 
och hållbar utveckling.

Hållbart båtliv – Förutsättningar genom system 
och infrastruktur som underlättar hållbara val. 
Till exempel information om hållbara drivmedel, 
ren båtbottenfärg, avfallshantering samt attraktiva 
gästhamnar.  

Kulturmiljöstråk – Ett viktigt stråk att stärka för 
att tillgängliggöra kulturmiljöer. Stråket kan vara 
tillgängligt både för cykel- och gångtrafikanter. 

Kärnö – En kärnö är en ö i skärgården som 
saknar vägförbindelse (bro, tunnel eller statlig 
färja) och bedöms ha förutsättningar för ett 
utbud av samhällsservice och infrastruktur. Detta 
ger förutsättningar för en långsiktig och robust 
samhällsstruktur som säkrar grundläggande 
villkor för fastboende och näringslivsutveckling. 
Kärnöarna fungerar dessutom som servicepunkter för 
befolkningen på omgivande öar samt för turismen 
och friluftslivet. 

Lokal knutpunkt – En lokal knutpunkt är belägen 
i ett bra kollektivtrafikläge och har förutsättningar 
för ett serviceutbud. Tätheten av bebyggelse är 
högre jämfört med omkringliggande områden och 
knutpunkten utgör en mötesplats. 

Marina kulturmiljöer – En kulturmiljö som innefattar 
det fysiska kulturarvet under vattenytan, till exempel 
skeppsvrak som enligt lag är skyddade om förlisning 
inträffade före 1850.

Marina näringar – Med marina näringar avses verk-
samheter som sker på, i eller är beroende av resurser 
från havet samt verksamheter som bidrar med varor 
eller tjänster direkt riktade till de marina näringarna. 

Maritima kulturmiljöer – Är ett övergripande begrepp 
som innefattar kulturmiljöer både över och under 
vattenytan.  Maritima kulturmiljöer kan således inbe-
gripa miljöer på land som har en anknytning till hav 
eller sjö. I dessa miljöer kan förutom skeppsvrak även 
fisklägen, hamnanläggningar och fyrar inbegripas. 

Målpunkt för turism – En plats som ligger inom en 
destination, innehåller ett eller flera besöksmål, samt 
även uppfyller vissa kriterier kring tillgänglighet, 
praktikaliteter och viss service, exempelvis toaletter 
och hantering av avfall. En målpunkt är som en 
nod i destinationen som besökare kan utgå ifrån 
när de sedan tar sig vidare till andra besöksmål i 
destinationen. 

Replipunkt – En replipunkt är en strategisk 
bytespunkt för resor mellan kärnöar, 
kommuncentrum och Stockholms innerstad. 
Replipunkterna utgör regionalt viktiga länkar för 
person- och godstransporter till och från kärnöarna. 

Resiliens – Resiliens är den långsiktiga förmågan hos 
ett system att hantera förändringar, återhämta sig och 
fortsätta utvecklas. 

Transportsamband – Ett viktigt stråk för transporter 
att stärka. 
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Översiktsplan, fördjupade översikts-
planer och planprogram
I detta avsnitt beskrivs kommunens strategiska plandokument inom det 
tematiska tilläggets avgränsning och hur de förhåller sig till tillägget. 

I Österåkers kommun finns det både en fördjupad 
översiktsplan och planprogram som syftar till att 
precisera översiktsplanen och utgöra kompletterande 
planeringsunderlag vid planläggning och andra beslut 
rörande markanvändning, tillstånd och byggande. 

Kommunen har även andra strategiska dokument 
som strukturskiss för Kanalstaden, som även den 
syftar till att precisera översiktsplanen. Det tematiska 
tillägget är till sitt innehåll likt ett planprogram 
och en fördjupad översiktsplan, men fokuserar 
kring utvecklingsfrågor längs fastlandets kust och i 
skärgård.

Det tematiska tillägget kommer att ersätta 
översiktsplanen och de andra dokumenten i de 
ändringar som görs. Det tematiska tillägget ska ses 
som ett komplement och ska läsas tillsammans med 
översiktsplanen och de andra strategiska dokumenten 
för att ge en fullständig redogöreslse för kommunens 
tänkta utveckling som helhet. 

Översiktsplanen
Stad, skärgård och landsbygd - översiktsplan 
för Österåkers kommun 2040                                     
Det tematiska tillägget ska ses som ett komplement 
till översiktsplanen i frågor som berör temat kust 
och skärgård. Det finns en stark koppling mellan det 
tematiska tilläggets och översiktsplanens framtidsbild, 
planeringsstrategier och riktlinjer.

Strukturskiss
Strukturskiss för Kanalstaden, 2016                        
Strukturskissen för Kanalstaden hanteras i det 
tematiska tillägget genom att kustlinjen ingår i 
tilläggets avgränsning. Det tematiska tillägget ska 
ses som ett komplement till vidare planläggning 
av Kanalstaden och stödja framtida utveckling av 
området. 

Fördjupade översiktsplaner
Täljöviken, 2006                                                     
Den fördjupade översiktsplanen för Täljöviken 
hanteras i det tematiska tillägget genom att kustlinjen 
ingår i tilläggets geografiska avgränsning. Det 
tematiska tillägget ska ses som ett komplement 
till den fördjupade översiktsplanen och därmed 
stödja en fortsatt utveckling av Täljöviken, Näs och 
Kanalstaden. I översiktsplanen redogörs för den 
fördjupade översiktsplanens aktualitet i övrigt. 

Översiktsliga planprogram
Det tematiska tillägget ska ses som ett komplement 
till följande planprogram och därmed stödja fortsatt 
utveckling av dessa. I översiktsplanen redogörs 
för planprogrammens aktualitet i övrigt, med 
undantag för Östanå, Roslags-Kulla, Wira som har 
aktualitetsprövats och reviderats. 

Svinninge, 2005                                                                   
Planprogrammet för Svinninge hanteras i det 
tematiska tillägget genom att kustlinjen ingår i 
tilläggets geografiska avgränsning. 

Kungsängen, 2006                                
Planprogrammet för Kungsängen hanteras i det 
tematiska tillägget genom att kustlinjen samt delar av 
Åkers kanal ingår i tilläggets geografiska avgränsning. 
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Del 1. Inledning 

Ljusterö, 2010                                                        
Planprogrammet för Ljusterö hanteras i det tematiska 
tillägget i sin helhet. I de frågor där det tematiska 
tillägget skiljer sig från planprogrammet ska det 
tematiska tillägget följas. 

Dokumenten skiljer sig i defintionen av 
bebyggelsekategorier och utpekandet av lokala knut-
punkter. Vidare tar det tematiska tillägget hänsyn till 
nya planeringsförutsättningar såsom tillskapandet 
av ett nytt naturreservat samt uppdaterat underlag 
gällande bland annat vattenvärden. 

Mellansjö, 2010                                        
Planprogrammet för Mellansjö hanteras i det 
tematiska tillägget i sin helhet. 

Täljöviken – Näs, 2010                                           
Planprogrammet för Täljöviken – Näs hanteras i 
det tematiska tillägget genom att kustlinjen ingår i 
tilläggets geografiska avgränsning. 

Säbyviken, 2011                                                       
Planprogrammet för Säbyviken hanteras i det tema-
tiska tillägget i sin helhet.  

Östanå, Roslags-Kulla, Wira, 2013 (2019)                            
En aktualitetsprövning av planprogrammet för 
Östanå, Roslags-Kulla, Wira genomfördes 2018-2019 
med hänsyn till riksintressen, standskydd och andra 
natur- och kulturvärden. Aktualitetsprövningen 

resulterade i att delar av programmet inte längre anses 
aktuella. 

Det aktualitetsprövade programmet hanteras i det 
tematiska tillägget genom att södra delen av det 
reviderade programmet ingår i tilläggets geografiska 
avgränsing. I det tematiska tillägget redogörs de 
områden som fortsatt anses lämpliga för utveckling 
medan områden som bedöms strida mot riksintresset 
och andra värden har tagits bort, där ibland utveck-
ling i direkt anslutning till slottet och slottsparken. 
Det tematiska tillägget stödjer föreslagen utveckling 
av Östanå och Roslags-Kulla som föreslås i det 
aktualitetsprövade planprogrammet. 

Åkers kanal i Åkersberga.<Ingen överlappande länk>
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Österåkers kommuns vision och 
miljömål 
I detta avsnitt redovisas Österåkers kommuns vision samt de kommunala 
miljömål som det tematiska tillägget kopplar till. 

Österåkers vision 2040
Under 2019 togs en ny vision för Österåkers 
kommun fram, utifrån medborgardialogen som 
bedrevs i samband med översiktsplanearbetet. 
Kommunens nya vision samt tillhörande strategiska 
områden lyder: 

Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus, skapar 
vi en hållbar framtid. Österåker - möjligheternas 
skärgårdskommun. 

• Kvalitet
• Trygghet
• Valfrihet
• Hållbar utveckling

Det tematiska tillägget utgår från kommunens vision, 
där kvalitet, trygghet och valfrihet tillsammans 
med en hållbar utveckling bidrar till en levande 

kust och skärgård. Visionen är det ramverk vilket 
utvecklingsstrategin för det tematiska tillägget utgår 
från. I kapitel 5 fördjupas kopplingen mellan det 
tematiska tillägget och visionen med tillhörande 
inriktningsmål. 

Österåkers miljömål
Det tematiska tillägget har utgått från de miljömål 
som gällde för Österåkers kommun under tiden för 
framtagandet. Miljömålen består av 5 målområden, 
som tydligt kopplar till de nationella miljömålen. Till 
varje målområde redovisas lokala miljömål.

Exempel på lokala miljömål som har särskilda berö-
ringspunkter med kusten och skärgården redovisas på 
följande sida.

 
Betesäng på norra fastlandets kuststräcka.
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Del 1. Inledning 

Skärgård, sjöar och vatten

• Sjöar, vattendrag och kustvatten ska ha en 
god ekologisk och kemisk status

• Öka kunskapen om värdefulla kust- och 
havsområden

• Dagvattenhanteringen ska vara säker och 
innehållet av föroreningarna i dagvattnet 
ska fortsätta att minska

• Utbyggnaden i skärgården sker på ett 
varsamt sätt som tillgängligör kusten och 
bevarar natur- och kulturvärden.

Mark, byggande och boende

• Bebyggelseutveckling ska prioriteras 
i områden nära kollektivtrafik, 
VA-områden och service. Planeringen 
av nya områden ska främja ett hållbart 
byggande

• Öka kunskapen om klimatförändringarna 
och dess konsekvenser.

Klimat och luft

• Utsläppen av koldioxid, kg per invånare, 
minskar med 50 % till år 2030 jämfört 
med 2009

Natur och biologisk mångfald

• Boende och verksamma i kommunen har 
god tillgång till parker och natur och ett 
varierat utbud av grönområden av god 
kvalitet

• I samband med detaljplaneläggning 
ska behovet av ekosystemtjänster alltid 
bedömas. Det kan till exempel vara rening 
och fördröjning av dagvatten, luftrening, 
vindskydd och skugga, pollinering och 
odling

• Kommunens grönstruktur för rekreation 
och biologisk mångfald är en del av den 
regionala grönstrukturen. Samverkan 
kring de gröna kilarna ska fortsätta och 
utvecklas. 

Skadliga ämnen och rena kretslopp

• Dricksvattnet från det kommunala 
ledningsnätet och från större enskilda 
vattentäkter ska vara fritt från skadliga 
ämnen

• Kunskapen om förorenade markområden 
och byggnader ökar så att spridningen av 
miljöstörande ämnen inte medför risker 
för människors hälsa eller miljö.

Exempel på lokala miljömål
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Globala, nationella och regionala 
ramverk
I detta avsnitt beskrivs Agenda 2030, regionala utvecklingsplanen för 
Stockholms län, RUFS 2050, samt barnkonventionen. 

Agenda 2030 
Agenda 2030 antogs 2015 och redogör för vilka 
17 mål, inkluderande delmål, som världen ska 
arbeta efter för att nå en hållbar global utveckling. 
Tillsammans syftar målen till att verka för en hållbar 
utveckling. Det tematiska tillägget kopplar an till 
FN:s 17 globala mål, varav vissa mål är särskilt 
relevanta. 

Planeringen med hänsyn till vatten och ekosystem 
berör målen 14 och 15. Utvecklingen och 
försörjningen av VA kopplar an till det globala målet 
6 om rent vatten och sanitet för alla. Flera av de 
sociala frågorna som berörs av det tematiska tillägget, 
adresserar mål, 1, 3, 4, 8 och 9. Det tematiska 
tilläggets ambition att arbeta för en mer hållbar 
utveckling längs kusten och i skärgården kopplar an 
till de globala målen 7, 11 och 13. 

RUFS 2050
Den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen uttrycker den gemensamma 
viljan för utvecklingen i regionen fram till 2050. 
Visionen är att Stockholm ska vara Europas mest 
attraktiva storstadsregion och fyra övergripande mål 
ska nås till 2050

• En tillgänglig region med god livsmiljö
• En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande 

region
• En ledande tillväxt- och kunskapsregion
• En resurseffektiv och resilient region utan 

klimatpåverkande utsläpp.

Det tematiska tillägget utgår ifrån de rumsliga 
principer som den regionala utvecklingsplanen 
beskriver. Genom utveckling av lokala knutpunkter 
ämnar det tematiska tillägget att bidra till kollek-
tivtrafiknära bostadsutveckling samt resurseffektiva 
system för människor och gods. I linje med RUFS 
2050 syftar det tematiska tillägget till att stödja 

skärgårdsutveckling med Ingmarsö som Österåkers 
kärnö och Åsättra som replipunkt. Husarö ses av 
Österåkers kommun, tillsammans med Ingmarsö, 
som ett kärnområde avseende utbudet av service, 
och ges därmed en annan funktion än det som står i 
regionala utvecklingsplanen. 

I linje med Landsbygds- och skärgårdsstrategin, 
som har sin utgångspunkt i RUFS 2050, ämnar det 
tematiska tillägget att tydliggöra möjlig utveckling för 
att människor ska kunna bo och verka i kommunens  
landsbygds- och i skärgårdsområden.  

Barnkonventionen 
Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas kon-
vention om barnets rättigheter trädde i kraft den 
1 januari 2020 och innebär ett förtydligande att 
beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. 
Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och 
bedömningar som görs i beslutsprocesser som rör 
barn. 

Tidigt i arbetet med det tematiska tillägget hölls en 
workshop med högstadieelever på Ljusterö skola. 
Exempel på saker att utveckla som eleverna lyfte, 
och som har inarbetats i planen, är fler allmänna 
badplatser och utveckling av gästhamnar. Vidare har 
barnperspektivet genomgående beaktats i det tema-
tiska tillägget. I bilaga 1 Hållbarhetsbedömning med 
MKB redogörs en bedömning av planens konsekven-
ser för barn och unga, samt hur planen kopplar till 
barnkonventionen.
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Del 1. Inledning 

Agenda 2030 målen
Här nedan visas de 17 globala mål som Agenda 2030 utgörs av. I kapitel 5 kommer det tematiska tillägget att i närmare detalj redovisa hur planen förhåller sig till de 
globala målen genom att koppla ihop målen med tilläggets planeringsstrategier, se även bilaga 1 Hållbarhetsbedömning med MKB för vidare bedömning och fördjupning av 
planens koppling till Agenda 2030.  

305



16

Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Del 2. Utvecklingsstrategi 
I denna del beskrivs framtidsbild 2040 med planeringsstrategier och 
utvecklingsstrategikarta för Österåkers kust och skärgård. 
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Del  2. Utvecklingsstrategin 

Utvecklingsstrategi
Utvecklingsstrategin består av en framtidsbild med tillhörande 
planeringsstrategier samt en utvecklingsstrategikarta som tillsammans ska visa 
hur Österåkers kommuns kust och skärgård ska se ut och utvecklas till 2040. 

Framtidsbild 2040
År 2040 känner alla kommunens invånare en stolt-
het över, och har en egen relation till, kusten och 
skärgården. Kommunens kust och skärgård lever 
året runt. På strategiska platser finns en utveck-
lad service med tillgång till t.ex. förskola, skola, 
dagligvaruhandel och pendelbåtstrafik. 

Längs kusten och i skärgården finns en stor variation 
av besöksmål. Det är lätt att ta sig runt även utan 
egen båt eller bil och området är känt som ett 
lockande utflyktsmål, för både boende och besökare i 
kommunen.

Utvecklingen av kusten och skärgården främjar 
mötesplatser och en ökad befolkning i lokala 
knutpunkter. Vid de lokala knutpunkterna är till-
gången till offentlig och kommunal service god året 
om. Kollektivtrafiken är funktionell och möjligheten 
att pendla mellan skärgården och Åkersberga är god, 
vilket innebär en begränsad klimatpåverkan från trafi-
ken. Samordningen mellan olika trafikslag på vatten 

och land är god och vattenvägarna har utvecklats. För 
effektivare transporter koordineras gods- och person-
transporter på vattnet, där det är funktionellt. 

Ett gott samarbete mellan grannkommunerna 
främjar ökad tillgänglighet till kommunikationer, 
offentlig service och teknisk försörjning. Tillgången 
till fiber, vård och skola gör att det känns tryggt och 
möjligt att bo längs kusten och i skärgården året om. 
Trafikmiljön är trygg med strategiskt placerade gång- 
och cykelvägar. 

Kusten och skärgården har en ökande befolkning i 
de utpekade knutpunkterna, men bebyggelseutveck-
lingen sker varsamt med stor lyhördhet för miljöernas 
naturvärden, kulturhistoria och platsernas identitet. 

Kulturmiljöerna är väl dokumenterade och ses som 
en tillgång. De äldre jord- och skogsbruksmiljöerna 
värderas högt och ett aktivt och hållbart brukande 
ger förutsättningar för att bibehålla skärgårdens 
landskapsbild och särpräglade natur. Samtidigt finns 

en bredd inom näringslivet med bland annat en 
ökad turism samt stärkta och mer hållbara marina 
näringar. Näringslivet är lokalt förankrat och skapar 
mervärden för lokalsamhället. Näringslivet i de lokala 
knutpuntkerna har utvecklats och stärkts.

Allmänhetens tillgänglighet till stränder och strövom-
råden är god. Områden med höga naturvärden är väl 
dokumenterade och andelen skyddad natur har ökat. 
Bebyggelse, turism och det rörliga friluftslivet styrs 
till platser som tål besökstrycket, medan känsligare 
områden värnas och bevaras. Stor hänsyn tas till 
ytterskärgårdens värdefulla natur, och skärgårdens 
vattenmiljöer har stärkts och vattenkvalitén är god. 

Åtgärder har vidtagits för att klimatanpassa kust- och 
skärgårdens samhällen och därmed säkra dricksvat-
tenförsörjning, elförsörjning och en hållbar avfalls-
hantering som inte belastar miljön. Även i förvalt-
ningen av områdenas naturvärden finns en beredskap 
för klimatförändringar och höjda havsytenivåer. 
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Planeringsstrategier
Det tematiska tillägget utgår från ett antal 
planeringsstrategier. Planeringsstrategierna visar hur 
framtidsbilden ska nås. Symbolerna för planerings-
strategierna återkommer i flera avsnitt för att visa på 
kopplingen till planeringsriktlinjer och Agenda 2030.  

Attraktiva knutpunkter
Utveckla kust och skärgårdens knutpunkter 

till attraktiva platser för olika typer av bostäder, 
arbetsplatser, upplevelser samt privat och offent-
lig service. Stärk knutpunkterna som noder för 
kollektivtrafiken och tillskapa offentliga rum för 
möten och gemenskap. 

Flexibelt och innovativt näringsliv
Skapa möjligheter för ett innovativt och 

hållbart näringsliv anpassat till kusten och skärgår-
dens förutsättningar. Verka för ett växande marint 
näringsliv, vid befintliga bryggor samt vid nya 
strategiska platser där förutsättningarna är goda. 

Hållbara och funktionella transportsystem
Skapa strategiska kopplingar mellan och 

inom fastlandet och skärgården genom att stärka 
transportsambandet mellan kommuncentrum och 
Linanäs samt resor från Ljusterö Åsättra till Ingmarsö. 
Verka för utbyggd kollektivtrafik och ökade möjlig-
heter att röra sig till fots och med cykel. Befintliga 
transportsystem ställs om och utvecklas för att skapa 
mer hållbara resor för både person- och godstransport 
som innebär begränsad klimatpåverkan från trafiken. 

Tillgänglig kust och skärgård
Utveckla och värna allmänhetens tillgäng-

lighet till stränder och strövområden med hänsyn till 
områdenas tålighet. 

Utvecklade destinationer
Utveckla viktiga destinationer, målpunkter 

och besöksmål, tillgängliga för alla. Möjliggör för 
korta och längre besök under hela året. Verka för en 
hållbar besöksnäring där viktiga kultur- och natur-
miljöer värnas. 

      Hållbara livsmiljöer
Stärk ekosystem och verka för livskraftiga 

miljöer på land och i vattnet för djur och växter. 
Platser för bostäder, verksamheter och infrastruktur 
ska utvecklas ihop med natur- och kulturvärden 
och bidra till en god livsmiljö med hänsyn till 
klimatanpassning, hälsa och risker. 

             Hållbar teknisk infrastruktur 
              Verka för en hållbar teknisk infrastruktur 
anpassad till kusten och skärgårdens behov. Möjliggör 
för och skapa resilienta system för energiförsörjning, 
avlopp, avfallshantering, dricksvattenförsörjning 
samt för andra tekniska system som till exempel 
internetuppkoppling. 

             Samverkan
              Stärk en hållbar utveckling av kusten och 
skärgården genom dialog och inkludering. För att ta 
till vara på och utveckla de unika värden och förut-
sättningar som finns vid kusten och skärgården ska 
samverkan och dialog mellan olika aktörer främjas. 
Genom dialog främjas en gemensam identitet. 
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Del  2. Utvecklingsstrategin 

Utvecklingsstrategikartan
Utvecklingsstrategikartan visar i grova drag det tematiska tilläggets förslag till långsiktig utveckling. Utveckling av befintliga orter, transportsamband och grönstråk samt 
förslag på nytt transportsamband pekas ut. Kartan redogör även för det tematiska tilläggets geografiska avgränsning genom en svart kontur längs aktuellt område. 

Grönstråk
Transportsamband
Vägar/Vägfärja

Replipunkt
Lokal knutpunkts omland
Lokal knutpunkt

VAXHOLM

TÄBY

VALLENTUNA

NORRTÄLJE

VÄRMDÖ

Åkersberga

Husarö

Ingmarsö

Ljusterö

Linanäs

Mellansjö

Roslags-Kulla

Åsättra

Roslagsbanan Åkersberga

STOCKHOLM

Kommungräns Avgränsningen för det tematiska tillägget

Statistiska tätorter inom avgränsningen

Preliminär tätortsbeteckning:
• Åkersberga (fastlandet) 
• Bammarboda (fastlandet)
• Laggarsvik och Linanäs (Ljusterö)
• Nolsjö och Lervikstorp (Ljusterö)

    (Källa: SCB 2021)
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Del 3. Kust- och skärgårdsutveckling 
I denna del beskrivs förslag och vägledning för utveckling av 
Österåkers kommuns kust och skärgård. 
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Del 3. Kust- och skärgårdsutveckling

Kust- och skärgårdsutveckling
I detta avsnitt beskrivs utvecklingsmöjligheterna i Österåkers kust och 
skärgård. Kapitlet ska läsas som ett tillägg till översiktsplanen 2040.   

Utgångspunkter
Utvecklingsstrategin, med tillhörande framtidsbild 
och planeringsstrategier, utgör ramverket för fastlan-
dets kust och skärgårdens utvecklingsmöjligheter. 

Först redovisas en gemensam övergripande karta över 
kustens och skärgårdens utvecklingsmöjligheter och 
därefter detaljerade kartor för respektive delområde. 
Samtliga kartor ska läsas tillsammans. 

Nedan beskrivs de olika områdestyperna redovisade 
i kartorna. Vidare begreppsförklaring går att hitta i 
kapitel 1 på sida 9, där fler begrepp redogörs för. 

Fördjupad teckenförklaring

Bebyggelse halvtät
Halvtät bebyggelse i form av småhus (stadsrad-, rad-, 
par- samt enbostadshus). Möjligt med lägre flerbo-
stadshus vid knutpunkter. 

• Tomtstorlekar varierar, till exempel: Radhus cirka 
250-400 kvadratmeter (2-3 våningar), småhus 
cirka 800-1500 kvadratmeter (1-2 våningar).

• Intill knutpunkter föreslås mer yteffektiv bebyg-
gelse (lägre flerbostadshus eller stadsradhus). 

Bebyggelse mindre tät
Mindre tät bebygglse, bland annat tidigare fritids-
husområden, som förtätas med främst småhus. Stor 
hänsyn ska tas till den befintliga miljön. 

• Varsam utveckling - stor hänsyn till dagens 
bebyggelsemiljö, områdets karaktär, jordbruk-
smark och kultur- och naturvärden.

• Tomtstorlekar, varierar, cirka 1300-3000 kvadrat-
meter (1-2 våningar). 

Landsbygd/Skärgård
Område som ytmässigt främst används för areella 
näringar och andra landsbygdsknutna verksamheter, 
men där såväl bostadsbebyggelse som obrukad mark 
förekommer. Bostadsbebyggelse anpassas och inord-
nas i befintliga strukturer. Ny bebyggelse bör inte 

godtas inom obebyggda områden eller i anslutning 
till en enstaka byggnad. Stor hänsyn ska tas till den 
befintliga miljön och landskapsbilden. Områden med 
stora friluftslivs-, natur- eller landskapsvärden och där 
natur- och landskapsvård förekommer. Områden som 
är viktiga att bevara och där jord- och skogsbruk och 
andra näringar bör bedrivas på sätt som är förenligt 
med natur- och landskapsvårdens intressen. 

Verksamheter
Område för verksamheter, som inte bör blandas med 
bostäder. Kan utgöras av områden för verksamheter 
som kan vara störande, miljöpåverkande, ytkrävande 
eller genererar tung trafik. 

Utredningsområde för naturskydd
Område med stora naturvärden som behöver utredas 
vidare i samverkan med markägare för naturskydd, 
med syfte att skydda och stärka existerande värden, 
på land som i vatten.

Utredningsområde friluftsliv
Ett område med stora upplevelsevärden, som behöver 
utredas för att förbättra möjligheterna till att bedriva 
ett hållbart friluftsliv. Området kan bestå av både 
natur- och kulturvärden samt värden för det rörliga 
friluftslivet. 
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Övergripande utvecklingskartan över mark- och vattenanvändning i Österåkers kust och skärgård
Plankartan redovisar kommunens förslag på huvudsaklig mark- och vattenanvändning längs fastlandets kust och i skärgården. För delområdena kommer ytterligare plan-
kartor redovisas, med förslag på mer detaljerad mark- och vattenanvändning. Kartan visar hur det tematiska tillägget är beläget i relation till Roslagsbanan, väg 276 samt 
Åkersberga.

VallentunaVallentuna

TäbyTäby

VaxholmVaxholm

VärmdöVärmdö

NorrtäljeNorrtälje

Ytterskärgården

Mellanskärgården

Ljusterö med omland

Fastlandets kuststräcka 
och Furusundsleden

Åkersberga

Skeppsdal

Roslags-kulla

Mellansjö

Åsättra

Linanäs Ingmarsö

Finnhamn

Husarö

Skärgårdsstad

Rydbo

Svinninge
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Del 3. Kust- och skärgårdsutveckling

Fastlandets kuststräcka och 
Furusundsleden
I detta avsnitt beskrivs utvecklingsmöjligheterna för fastlandets kuststräcka och 
Furusundsleden. Kapitlet ska läsas tillsammans med översiktsplanen 2040. 

Utvecklingsmöjligheter
Nedan följer en redovisning av fastlandets kuststräcka 
och Furusundsledens utvecklingsmöjligheter. I kapi-
tel 4 redogörs för utvecklings- och hänsynsriktlinjer.

Bebyggelseutveckling
Ny bebyggelse ska koncentreras till den lokala knut-
punkten Roslags-Kulla, samt Skärgårdsstad. Genom 
planläggning ska behovet av olika typer av boende 
beaktas och utredas.  

Utvecklingen av Roslags-Kulla som lokal knutpunkt 
ska ske i linje med det aktualitetsprövade planpro-
grammet för Östanå, Roslags-Kulla och Wira samt 
kommunens VA-plan. En tätare bebyggelsestruktur 
än omkringliggande område föreslås genom för-
tätning samt tillskapande av nya områden. Vid 
planläggning ska stor hänsyn tas till omkringliggande 
landskap och bebyggelse.

I övriga delar längs fastlandets kuststräcka och 
på öarna i Furusundsleden kan en varsam och 
ej expansiv förtätning och komplettering av 
befintliga bebyggelseområden ske. 

Bebyggelse ska ske inom bebyggda områden eller i 
anslutning till en större samling byggnader, undantag 
kan ske vid detaljplaneläggning. Vidare ska ny bebyg-
gelse undvikas på jordbruksmark och annan mark 
som anses olämplig med hänsyn till olika värden och 
risker. 

Lämplig utveckling av Östanå färjeläge ska 
möjliggöras, med hänsyn till platsens funktion som 
transportnod. 

Transport och mobilitet
Ett transportsamband föreslås mellan Linanäs och en 
ny brygga vid Österskär. Den nya bryggan bör skapas 

i närhet till Roslagsbanan, för att stödja utvecklingen 
av ett effektivt och funktionellt transportsamband 
mellan kommuncentrum och skärgården. Bryggan 
ska utvecklas som en attraktiv bytespunkt mellan 
land- och sjöbaserad kollektivtrafik och bidra till mer 
effektiva resor till och från regionen genom bland 
annat hög turtäthet och därmed skapa fler alternativ 
för hållbara regionala resor.

Vid utredning av ny brygga vid Österskär bör 
funktion, områdespåverkan samt vattendjup och 
utrymme samt tillgänglighet studeras närmre. Hur 
transportsambandet ser ut samt vilka bryggor mellan 
Linanäs och Österskär som kan trafikeras måste 
utredas närmre i vidare planering. Vidare behöver 
behovet av investeringar i anslutande infrastruktur 
och service utredas och kommuniceras till berörda. 

Transportsambandet mellan Roslags-Kulla via 
Mellansjö och Ljusterö Åsättra ut till Ingmarsö och 
Husarö ska stärkas. Vid Roslags-Kulla, Mellansjö, 
Ljusterö Åsättra, och Ingmarsö ska kommunen verka 
för högre turtäthet. Östanå- och Ljusteröfärjeläge 
föreslås utvecklas, och tillsammans med berörda 
aktörer ska kommunen samverka för en mer robust 
färjetrafik.

Transportsambandet längs fastlandets kuststräcka via 
Dyvik och Bammarboda ska fortsatt fungera som ett 
viktigt stråk för kollektivtrafiken längs kusten och bör 
utvecklas med större turtäthet. 
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Skeppsdals brygga föreslås utvecklas som en viktig 
brygga för godshantering. Vidare utredning krävs för 
att identifiera åtgärder som måste till för att möjlig-
göra en funktionell brygga. 

I samverkan med Trafikverket ska kommunen verka 
för framtida sjötransporter från Östanå brygga.
Sjötransporter bör även erbjudas i övriga delar av 
skärgården där de kan avlasta, effektivisera och 
förbättra kollektivtrafiken. Vidare utredning behöver 
göras för att kartlägga vilka bryggor som skulle fung-
era som strategiska bytespunkter och vilka bryggor 
som endast trafikeras under högsäsong. 

Vid utveckling av transportsystemet med tillhörande 
infrastruktur såsom bryggor, ska kommunen vara en 
aktiv samverkans- och dialogpartner. Vid planering 
ska samverkan ske med Region Stockholm som 
regional kollektivtrafikmyndighet, Trafikverket och 
enskilda väghållare och bryggägare för att möjliggöra 
ett effektivt, funktionellt och tillgängligt transport-
system. Vidare ska kommunen inom ramen för 
planläggning och utredningar arbeta för att minska 
klimatpåverkan av transporter genom att bidra till 
att skapa förutsättningar för ett effektivt och när 
det passar, ett samordnat transportsystem både för 
personresor och godstransporter. 

Näringsliv och service
Utveckling av näringslivet samt utbudet av service 
och omsorg ska främst lokaliseras till Roslags-Kulla 
för att stödja dess funktion som lokal knutpunkt. 
Vid planläggning ska ytor för näringslivet och service 
beaktas. Färjeläget bör utredas för möjligheten att 
etablera ytterligare servicefunktioner anpassade till 
platsen och dess behov.

Befintliga ytor för skola och förskola ska i möjligaste 
mån ges utrymme att växa och utvecklas. Vid plan-
läggning behöver behovet för nya lokaler utredas. Vid 
utveckling av skol- och förskolelokaler ska möjlighe-
terna för samnyttjande av lokalerna undersökas samt 
att vid utveckling ta tillvara på skolor och förskolors 
värde som mötesplatser. 

De marina näringarna föreslås stärkas och utvecklas 
vid redan befintliga verksamheter och bryggor, på 
platser där nödvändig infrastruktur redan är på 
plats eller där förutsättningana finns för en sådan 
utveckling (se intressekarta Näringsliv och service). 
Utveckling av de marina näringarna kan innefatta till 
exempel laddinfrastruktur för båtar, effektiv båtförva-
ring på land, upptagningsramper och spolplattor för 
ett mer hållbart båtliv. 

Nya platser för det marina näringslivet föreslås vid 
Östanå färjeläge och Margretelund. Vid utveckling av 
Margretelundsreningsverk ska utvecklingsmöjligheten 
för redan planlagd hamn med tillhörande funktioner 

beaktas. Vid planläggning behöver vidare utredningar 
göras för att ta hänsyn till de förutsättningar som 
krävs vid etablering av marina näringar. 

Längs fastlandets kuststräcka bedöms det finnas 
förutsättningar för etablering av drivmedelstationer 
för båtar. Vidare utredningar måste till för att iden-
tifiera lämpliga platser med hänseende till de risker 
som uppkommer med sådana verksamheter samt de 
transporter de genererar. 

Möjligheterna för att bedriva ett aktivt och hållbart 
jord- och skogsbruk ska värnas. Exploatering av jord-
bruksmark ska undvikas för att minska fragmentering 
och att barriärer uppstår som försvårar brukandet 
av jorden. Konsekvenser för de areella näringarna 
ska bedömas i samband med exploatering som berör 
jordbruksmark eller mark med aktivt skogsbruk. 
Vid planläggning och exploatering ska framtida ytor, 
möjliga för odling värnas och exploatering undvikas i 
hög grad. Möjlighet för utveckling av kombinations-
verksamheter till jord- och skogsbruket bör värnas, 
till exempel gårdsbutiker och uthyrning av båtar, 
mark och stugor.

Kommunen ska vidare arbeta aktivt med information 
och stöd för de som arbetar inom näringslivet och 
erbjuda bra plattformar för samverkan aktörer 
emellan. 
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Del 3. Kust- och skärgårdsutveckling

Turism och friluftsliv
Vid Östanå färjeläge ska en grön entré skapas. Från 
entrén föreslås ett grönstråk för att öka tillgänglig-
heten för boende och besökare. Vid utveckling av 
stråket ska stor hänsyn tas till natur- och kulturvär-
den, befintlig bebyggelse samt andra markägarintres-
sen. Stråket får inte hindra jordbruksverksamhet eller 
annan typ av verksamhet genom fragmentering eller 
tillskapandet av barriärer. Etablering av rastplatser, 
möjlighet för parkering på strategiska platser samt 
avfallshantering behöver studeras närmre vid etable-
ring av stråket. 

Breviks havsbad föreslås utvecklas som en stor grön 
målpunkt. Möjligheter ska ges för fler att besöka plat-
sen genom framtida planläggning. Säbyviken föreslås 
utvecklas med en camping i linje med det planpro-
gram som tagits fram för området. Precis lokalisering, 
tillgänglighet och struktur behöver utredas närmre 
vid planläggning. 

Siaröfortet som viktig destination bör utvecklas 
och tillgängligheten till platsen stärkas genom goda 
transporter och information. 

Båtturism ska ges förutsättningar genom att 
de marina näringar stärkts och etableringen av 
gästhamnar.

Gästhamnar föreslås utvecklas vid Åkers kanal 
med koppling till Åkersberga stad samt en vid 
Tunafjärden. Gästhamnar är lämpliga platser för 

utveckling av service kopplat till turism och friluftsliv, 
som tillexempel toaletter. Genom att stärka målpunk-
ter och platser vid vattnet skapas möjligheterna för 
ett utökat och hållbart båtliv och båturism.

Kultur-, natur- och vattenmiljö
Östanå ska utvecklas med stor hänsyn till riksintresset 
för kulturmiljön. Utvecklingen ska ske i linje med 
det aktualitetsprövade programmet för området. 
Jordbruksmarkens betydelse för ekosystemtjänster, 
livsmedelsförsörjning, biologisk mångfald och kultur-
miljövärden bör beaktas och värnas vid utveckling av 
fastlandets kuststräcka och i Furusundsleden. 

Vid Täljöviken föreslås ett fortsatt arbete med 
att skydda den värdefulla naturmiljön med sina 
strandängar och rekreativa samt biologiska värden. 
Täljöviken utreds för att kopplas samman med det 
redan befintliga naturreservatet vid Näsudden för att 
skapa ett kontinuerligt skyddat landskap tillgängligt 
för boende och besökare. Kommunen ser behovet 
av att långsiktigt skydda områden med särskilt höga 
naturvärden, i områden där kommunen har rådighet 
över mark eller där privata markägare är positiva 
till detta. Möjligheten att inkludera vattenområden 
i skyddade områden bör särskilt prövas. Åtgärder 
för att förbättra vattenförekomsters kemiska och 
ekologiska status, ska ske i linje med kommunens 
kontinuerliga arbete.

Roslags-Kulla med omland befinner sig i en grön vär-
dekärna, en viktig del av den regionala grönstruktu-
ren. Vid utveckling ska utredningar tas fram gällande 
påverkan på den gröna värdekärnan och på vilket sätt 
hänsyn kan tas till dess värden vid utveckling.

Teknisk försörjning
Utbyggnad av VA ska ske i linje med VA-planen. I 
områden där dricksvattenförsörjning inte kan säkras 
bör vidare bebyggelse inte ske. I samband med 
utbyggnad av VA bör förutsättningar för bredband 
skapas. 

Vid större bryggor och andra strategiska platser 
ska möjligheten för gemensam hantering av avfall 
utredas. Vid utveckling av gemensamma platser för 
avfall ska ytor för hantering av restavfall, matavfall, 
tidningar samt alla förpackningar som omfattas av 
producentansvar utredas. Tillgängligheten behöver 
säkras vid dessa platser, för att göra det mer attraktivt 
att hantera sitt avfall på ett hållbart sätt samt säkra 
en trygg arbetsmiljö. Vid större bryggor bör även 
förutsättningar för toaletter möjliggöras. 

Elförsörjningen ska tryggas och i takt med att fast-
landets kust utvecklas samt öarna i Furusundsleden 
utvecklas. Kommunen ska verka för en trygg och 
stärkt elförsörjning genom en kontinuerlig dialog 
med berörda aktörer. Vid utveckling bör energibeho-
vet utredas och lämpliga åtgärder vidtas för att möta 
behovet. 
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Sårbarhet, hälsa och klimat
Bebyggelse ska i första hand undvikas på mark som 
anses olämplig med hänsyn till översvämningar, 
skred, ras och erosion och kommunens riktlinjer 
för klimatanpassning följas. Platser särskilt utsatta 
för översvämning är kustområdena vid Rydboholm, 
Margretelund och Östanå. Vid en eventuell plan-
läggning ska åtgärder för att minska riskerna utredas 
och säkerställas, och vid planläggning av ny bebyg-
gelse ska redan befintlig bebyggelse beaktas utifrån 
hanteringen av risker. Vid utveckling ska hänsyn tas 
till buller från verksamheter, vägar och transporter 
på vattnet. Där det är möjligt ska åtgärder tas för 
att minska buller samt att bullerkänslig utveckling 
ska undvikas på platser där det inte är möjligt att 
begränsa ljudnivån.

Vid detaljplaneläggning och i bygglovsskedet ska 
tillgången till brandvatten samt tillgänglighet, åtkom-
lighet och uppställningsplatser för utryckningsfordon 
beaktas. 

Kommunen ska verka genom samverkan för en 
klimatsäkrad infrastruktur, däribland färjelägena 
vid Furusundsleden. Kommunen ska samverka 
med berörda aktörer för att minska eventuella 
risker. Vidare ska kommunen vara drivande i sam-
verkan med berörda aktörer och myndigheter för 
att minska erosionsskador utefter farleder, så som 
Furusundsleden. 

Intresselista 
Här listas intressen inom delområdet fastlandets 
kuststräcka och Furusundsleden. I kapitel 4 redo-
görs intressena i detalj. 

• Riksintresse kulturmiljövård
• Riksintresse kust och skärgård
• Riksintresse naturvård
• Riksintresse friluftsliv
• Riksintresse sjöfart
• Ekologiskt särskilt känsliga områden
• Geologiskt känsliga områden
• Regional grönstruktur och samband
• Jordbruksmark 
• Värdefulla vattenområden

Utvecklingslista 
Saker att utreda vidare. Det som står med kursiv 
text är det som är specifikt i det tematiska tillägget 
i jämförelse med översiktsplanen.  

• Lokal knutpunkt – Roslags-Kulla
• Östanå färjeläge
• Transportsamband – ny brygga 
• Brygga för godshantering 
• Marina näringar
• Grön entré och grönstråk
• Andelen skyddad natur
• Camping och gästhamnar
• Gemensam avfallshantering 

Furusundsleden från LjusteröhuvudIMG_6446.JPG
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Del 3. Kust- och skärgårdsutveckling

Utvecklingskarta Fastlandets kuststräcka och Furusundsleden
Plankartan redovisar kommunens förslag på huvudsaklig mark- och vattenanvändning längs fastlandets kust och Furusundsleden. 

Mellanskärgården

Ljusterö med omland

Fastlandets kuststräcka 
och Furusundsleden

Åkersberga

Skeppsdal

Roslags-kulla

Mellansjö

Åsättra

Linanäs Ingmarsö
Brottö

Rydboholm

Skärgårdsstad

Svinninge

Säbyviken

Margretelund
Brevik

Österskär

Östanå
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Ljusterö med omland
I detta avsnitt beskrivs utvecklingsmöjligheterna för Ljusterö med omland. 
Kapitlet ska läsas som ett tillägg till översiktsplanen 2040.   

Utvecklingsmöjligheter
Nedan följer en redovisning av utvecklingsmöjlighe-
terna för Ljusterö med omland. I kapitel 4 redogörs 
för utvecklings- och hänsynsriktlinjer. 

Bebyggelseutveckling
Ny bebyggelse ska ske på platser där det bedöms 
som lämpligt utifrån natur- och kulturvärden. 
Bebyggelsen ska anpassas till befintlig bebyggelse och 
landskapsmiljö och bör inordnas i den struktur som 
finns i området. Bebyggelse ska ske inom bebyggda 
områden eller i anslutning till en större samling 
byggnader; undantag kan ske vid detaljplaneläggning.  
Vidare ska ny bebyggelse undvikas på jordbruksmark, 
och mark som anses olämplig med hänseende till 
olika risker och värden.

Utanför utpekade områden för bebyggelseutveck-
ling kan en varsam och ej expansiv förtätning och 
komplettering av befintliga bebyggelseområden ske. 

En tätare bebyggelsestruktur föreslås vid de lokala 
knutpunkterna Mellansjö och Linanäs. Detta för att 
ge bättre förutsättningar för handel och service att 
etablera sig, samt bidra till en mer trygg och utbyggd 
kollektivtrafik. Vid planläggning ska behovet av olika 
typer av bostäder beaktas. Ny bebyggelse ska utveck-
las i anslutning till befintlig bebyggelse. 

Vid utveckling av de lokala knutpunkterna ska stor 
hänsyn tas till omkringliggande landskap och bebyg-
gelse. Områden identifierade som lämpliga för ny 
bebyggelse beskrivs i planprogrammet för Mellansjö 
och ska utredas inom arbetet med planprogrammet 
för Linanäs och Laggarsvik. 

Transport och mobilitet
Linanäs och Åsättra på Ljusterö föreslås stärkas som 
viktiga bytespunkter mellan land- och sjöbaserade 
resor och transporter. Båda bryggorna ska utvecklas 
för att utgöra attraktiva bytesplatser mellan olika 
transportslag för vidare resor mot övriga delar 

av skärgården, fastlandet, kommuncentrum och 
regionen. Genom planläggning och samverkan med 
Trafikförvaltningen, Trafikverket, enskilda markägare 
och väghållare ska Linanäs och Åsättra ges de fysiska 
förutsättningarna att utvecklas som attraktiva bytes-
platser. Högre turtäthet, parkering, laddningsmöj-
ligheter, tillgänglighet och bättre samordning mellan 
trafikslagen är viktiga utvecklingsaspekter för att göra 
bryggorna mer attraktiva. Kommunen ska verka för 
högre turtähet vid bryggorna. 

Åsättra föreslås fortsätta utvecklas som replipunkt 
avseende tillgänglighet och utbud för kollektivtra-
fiken samt person- och godstrafiken. Detta för att 
skapa en mer attraktiv brygga för resor och transpor-
ter, både för fastboende, deltidsboende och besökare. 

Sjötrafiken föreslås utgå från Åsättra som replipunkt 
för att tjäna kärnön Ingmarsö med omkringliggande 
skärgård med bastrafik året runt. Åtgärder ska till för 
att Åsättra ska leva upp till förväntad standard som 
replipunkt. Väganslutning till bryggan måste ses över 
för en god och tillgänglig trafikmiljö. Vidare behöver 
en strategi om hantering av vintertrafik tas fram i 
utredning av Åsättra. Ytor behöver säkras för utveck-
ling av bryggan och för att möjliggöra en separering 
av personresor och godshantering. Vidare måste ytor 
för bunkring och omlastning ses över. Kommunen 
ska vara en aktiv part i dialogen om utvecklingen av 
Åsättra som replipunkt och driva frågor i enlighet 
med beslutad översiktsplan och transportstrategi. 
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Del 3. Kust- och skärgårdsutveckling

Kommunen ska arbeta för att transportmöjligheterna 
mellan replipunkten Åsättra samt mellan andra 
kärnöar i skärgården, utanför kommunen, utvecklas. 
Utredning bör göras för att se över vilka bryggor som 
fortsatt kan fungera som bytespunkter och vilka som 
endast ska trafikeras under högsäsong. 

Mellansjö föreslås utvecklas som en attraktiv bytes-
punkt för den landbaserade kollektivtrafiken. Genom 
fortsatt planläggning, bör förutsättningarna för ett 
centrum för resande utredas vid Ljusterö torg. Ett 
centrum för resande vid Mellansjö skulle möjliggöra 
en ökad tillgänglighet till Ljusterö och skärgården 
samt trygga ett säkert transportsamband mot fastlan-
det och Stockholm med buss. Vidare ska kommunen 
verka för ett utökat transportsamband för cykel- och 
gångtrafik på Ljusterö. 

Näringsliv och service
Utveckling av näringslivet samt utbudet av service 
och omsorg på Ljusterö med omland ska lokaliseras 
till Mellansjö och Linanäs, för att stödja deras 
funktion som lokala knutpunkter. Vid Ljusterötorg i 
Mellansjö ska särskilda ytor för näringsliv och service 
beaktas vid planläggning. 

Befintliga ytor för skola och förskola på Ljusterö med 
omland ska ges utrymme att växa och utvecklas vid 
behov. Vid utveckling ska behovet av nya lokaler för 
skola och förskola beaktas, och dessa ska i största 
möjliga mån samnyttjas för andra aktiviteter samt 

utgöra viktiga mötesplatser. Behovet av lekplatser och 
idrottsanläggningar behöver utredas i takt med ett 
ökat behov.

Replipunkten Åsättra samt färjeläget bör utredas för 
möjligheten att etablera ytterligare servicefunktioner, 
anpassade till respektive plats och behov. Ett verk-
samhetsområde föreslås i anslutning till de befintliga 
vindkraftverken på Ljusterö. Här skulle mer skrym-
mande verksamheter kunna etableras i samråd med 
markägare. 

Utveckling av de marina näringarna föreslås vid 
befintliga verksamheter och bryggor, på platser där 
nödvändig infrastruktur redan är på plats eller där 
förutsättningarna finns för en sådan utveckling (se 
intresseskarta Näringsliv och service). Utveckling 
av de marina näringarna kan innefatta till exempel 
laddinfrastruktur för båtar, effektiv båtförvaring på 
land, upptagningsramper och spolplattor för ett mer 

hållbart båtliv. Genom att stärka redan befintliga 
platser för marina verksamheter, tas hänsyn till både 
kultur- och naturvärden samt att synergieffekter 
verksamheter emellan lättare kan uppnås. En kon-
centration av de marina näringarna möjliggör ökade 
chanser att kollektivtrafikförsörja dessa platser. 

Nya möjliga platser för marina näringar pekas ut 
vid Arnöviken samt Norrvikens inre del i linje med 
Ljusterö planprogram och kommunens båtplatsin-
ventering. Vid planläggning behöver vidare utred-
ningar göras för att ta hänsyn till de förutsättningar 
som krävs vid etablering av marina näringar. 

Möjligheterna för att bedriva ett aktivt jord- och 
skogsbruk ska värnas. Exploatering av jordbruksmark 
ska undvikas för att minska fragmentering och att 
barriärer uppstår som försvårar brukandet av jorden. 
Konsekvenser för de areella näringarna, ska bedömas i 
samband med exploatering som berör jordbruksmark 
eller mark med aktivt skogsbruk. Vid planläggning 
och exploatering ska ytor möjliga för odling värnas. 
Möjlighet för utveckling av kombinationsverksamhe-
ter till jord- och skogsbruket bör värnas, till exempel 
gårdsbutiker och uthyrning av båtar, mark och 
stugor.

Kommunen ska vidare arbeta aktivt med informa-
tion och stöd för de som arbetar inom näringslivet 
och erbjuda bra plattformar för samverkan aktörer 
emellan. 
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Turism och friluftsliv
Flera gröna entréer föreslås på Ljusterö 
med syfte att tillgängliggöra kommunens 
grönområden och vattenområden. En grön entré 
föreslås vid färjeläget. Vidare föreslås en grön entré 
vid Nolvik samt vid Åsättra för att tydliggöra 
ingången till kulturlandskapet och det föreslagna 
kulturmiljöstråket mellan Åsättra och Gärdsvik. Från 
den gröna entrén vid Nolvik föreslås ett stråk för 
rekreation österut, mot Östra Lagnö. Det rekreativa 
stråket föreslås knyta samman Nolvik och centrala 
Ljusterö med Klintsundet och Östra Lagnö, två 
målpunkter för turism. 

Klintsundet och Östra Lagnö ska utvecklas och 
stärkas som målpunkter för turism. Här ska möjlig-
het för övernattning och utveckling av service, för 
besöksnäringen och det rörliga friluftslivet, värnas 
samt utvecklas. Vid Klintsundet ska förutsättning-
arna för en hållbar båtturism utvecklas i linje med 
att stärka platsen som en målpunkt för turism. 
Målpunkterna ska utvecklas med stor hänsyn till 
natur- och kulturvärden samt ske på ett sätt som inte 
försämrar tillgängligheten till vattnet, för det rörliga 
friluftslivet. 

Ljusterögolfklubb föreslås utvecklas med syftet att 
bidra till en hållbar turism och besöksnäring. Den 
allmänrättsliga tillgången till delar av området ska 
bibehållas för att möjliggöra rekreation i området året 
runt.

På södra Ljusterö föreslås en grön entré vid 
Laggarsvik vägskäl för att skapa ökad tillgänglighet 
till södra Ljusterös naturmiljöer och rekreativa stråk. 
Ljusterö huvud föreslås utredas som friluftsområde i 
samråd med markägare. Vid utveckling av Ljusterö 
huvud ska hänsyn tas till den befintliga miljön och 
förutsättningar ska ges för utveckling av ett hållbart 
besöksmål med tillexempel etablering av en rastplats. 
I anslutning till Ljusteröhuvud ska möjligheterna för 
marin verksamhet värnas inom ramen för befintlig 
detaljplan och möjligöra för en hållbar båtturism.

Från södra till norra Ljusterö föreslås ett system av 
rekreativa grönstråk skapas. Genom att stärka och 
koppla samman befintliga stråk samt utveckla nya 
skapas ökad tillgänglighet för boende och besökare 
till vattnet och värdefulla natur- och kulturmiljöer. 
Stråken bör utformas på sådant sätt att det inte 
påverkar den omkringliggande miljön negativt och 
stråken bör koppla samman bostadsområden med 
kollektivtrafik, natur och föreslagna friluftsområden. 
Vid utveckling av rekreativa stråk ska behoven för ett 
hållbart friluftsliv utredas, till exempel hanteringen av 
det rörliga friluftslivets avfall.

Söder om Örsö föreslås ett friluftsområde utredas 
med möjlighet för paddelleder och andra upplevelser 
för boende och besökare i samråd med markägare. 
Utvecklingen av friluftsområdet ska ske på naturens 
villkor och förutsättningarna för ett hållbart friluftsliv 
ska undersökas och åtgärder tas i samverkan med 

berörda aktörer. Vidare föreslås utveckling av två 
badplatser på Ljusterö, en vid Dyviken samt en vid 
Norrviken. En utredning om lämpligheten att eta-
blera en kommunal badplats måste till, aspekter som 
tillgänglighet, ytor för parkering behöver studeras 
närmre. Vidare ska kommunen föra en kontinurlig 
dialog och samverka med berörda aktörer, för att 
möjliggöra fler badplatser. 

Vid utveckling av Linanäs och Laggarsvik ska över-
nattningsmöjligheter för besökare främjas. 

Ökade möjligheter för rekreation och friluftsliv ska 
tillskapas vid sjöarna Skären och Kyrksjön och binda 
samman Mellansjö med det större friluftsområdet på 
norra Ljusterö. Där bör känslan av orörd natur värnas 
och förutsättningar för bad ges.

Kultur-, natur- och vattenmiljö
Utveckling av ett kulturmiljöstråk föreslås på norra 
Ljusterö mellan Åsättra och Gärdsvik. Stråket syftar 
till att tillgängliggöra det värdefulla kulturlandskapet 
och bidra till ökad attraktivitet för besöksnäringen 
och därmed stärka Åsättra som replipunkt. Vidare 
ser kommunen behovet av att långsiktigt skydda 
områden med särskilt höga naturvärden, i områden 
där kommunen har rådighet över mark eller där 
privata markägare är positiva till detta. Möjligheten 
att inkludera vattenområden i skyddade områden bör 
särskilt prövas. 
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Del 3. Kust- och skärgårdsutveckling

Åtgärder för att förbättra vattenförekomsters kemiska 
och ekologiska status, ska ske i linje med kommunens 
kontinuerliga arbete.

Teknisk försörjning
På Ljusterö med omland förelås en utveckling av 
kommunalt VA i linje med VA-planen. En utredning 
för VA-utbyggnad har genomförts för Linanäs och 
kommer vara en viktig del i arbetet med planpro-
grammet för Linanäs-Laggarsvik. 

I samband med utbyggnad av VA bör förutsättningar 
för bredband skapas och kommer därmed verka för 
att fler får tillgång till fiber. Vid utveckling av verk-
samheter och bostäder ska en trygg och långsiktig 
vattenförsörjning säkras. Vid utveckling ska behovet 
utredas och lämpliga åtgärder föreslås för att säkra 
tillgången på dricksvatten för befintlig samt för ny 
bebyggelse. Där dricksvattenförsörjningen inte kan 
säkras bör vidare utveckling i relation till försörjning 
av dricksvatten beaktas särskilt.

Vid större bryggor och andra strategiska platser 
på öarna ska möjligheten för gemensam hantering 
av avfall utredas. Vid utveckling och planläggning 
av dessa platser ska ytor för hantering av mat- och 
restavfall, returpapper samt alla förpackningsslag 
som omfattas av producentansvaret utredas och  
tillgängligheten till insamlingsplatser säkerställas.              

Vid större bryggor bör även förutsättningar för 
toaletter möjliggöras.   

Vidare ska utvecklingen av förnybara energikällor 
främjas, däribland vindkraft. Eventuell utbyggnad 
av vindkraft bör ske i samklang med annan föresla-
gen utveckling och med hänsyn till olika risk- och 
hälsofaktorer. 

Sårbarhet, hälsa och klimat
Bebyggelse ska i första hand undvikas på mark som 
anses olämplig med hänsyn till översvämningar, 
skred, ras och erosion och kommunens riktlinjer för 
klimatanpassning följas. Vid en eventuell planlägg-
ning ska åtgärder för att minska riskerna utredas och 
säkerställas, och vid planläggning av ny bebyggelse 
ska redan befintlig bebyggelse beaktas utifrån han-
teringen av risker. Vid utveckling ska hänsyn tas 
till buller från verksamheter, vägar och transporter 
på vattnet. Där det är möjligt ska åtgärder tas för 
att minska buller samt att bullerkänslig utveckling 
ska undvikas på platser där det inte är möjligt att 
begränsa ljudnivån.

Vid detaljplaneläggning och i bygglovsskedet ska 
tillgången till brandvatten samt tillgänglighet, åtkom-
lighet och uppställningsplatser för utryckningsfordon 
beaktas. 

Vid vidare planering av Linanäs och Laggarsvik är 
det särskilt viktigt att i ett tidigt stadie identifiera 
åtgärder för att förebygga klimatrelaterade risker 
och spridning av markföroreningar i händelse av 
skyfall och översvämningar. Kommunen ska verka 
genom samverkan för en klimatsäkrad infrastruktur, 
däribland Ljusterövägen vid Marum samt Linanäs 
reningsverk. Kommunen ska samverka med berörda 
aktörer för att minska eventuella risker. 

Vid utveckling ska stor hänsyn tas till omkringlig-
gande landskap och bebyggelse. Vid utveckling ska 
risker identifieras, det handlar främst om hur ny 
bebyggelse förhåller sig till de känsliga natur-, kultur- 
och vattenmiljöerna vid Linanäs. Vid utveckling av 
ny bebyggelse ska nödvändiga åtgärder vidtas för att 
säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.  
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Utvecklingskarta Ljusterö med omland
Plankartan redovisar kommunens förslag på huvudsaklig mark- och vattenanvändning för Ljusterö med omland. 

Utvecklingslista
Saker att utreda vidare. Det som står med kursiv 
text är det som är specifikt i det tematiska tillägget 
i jämförelse med översiktsplanen. 

• Lokala knutpunkter
• Attraktiva bytespunkter
• Åsättra som funktionell replipunkt
• Stärkt och trygga transportsamband
• Ljusterö färjeläge
• Marina näringar och verksamhetsområde
• Grön- och kulturstråk samt gröna entréer
• Målpunkter för turism
• Friluftslivsområden
• Gemensam avfallshantering
• Förnybara energikällor

Intresselista
Här listas intressen inom delområdet Ljusterö med 
omland. I kapitel 4 redogörs intressena i detalj. 

• Riksintresse kust och skärgård
• Riksintresse naturvård
• Riksintresse friluftsliv
• Riksintresse sjöfart
• Ekologiskt känsliga områden
• Geologiskt känsliga områden
• Värdefulla naturområden
• Jordbruksmark 
• Värdefulla vattenområden
• Replipunkten Åsättra

Ljusterö med omland

Fastlandets kuststräcka 
och Furusundsleden

Skeppsdal

Roslags-kulla

Mellansjö

Åsättra

Ingmarsö

Finnhamn

Husarö

Mellanskärgården

Klintsundet

Östra Lagnö

Edö

Örsö

Linanäs

Ljusterö huvud
Skärgårdsstad
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Del 3. Kust- och skärgårdsutveckling

Mellanskärgården
I detta avsnitt beskrivs utvecklingsmöjligheterna för mellanskärgården. Kapitlet 
ska läsas som ett tillägg till översiktsplanen 2040.   

Utvecklingsmöjligheter
Nedan följer en redovisning av utvecklingsmöjlighe-
terna för mellanskärgården. I kapitel 4 redogörs för 
utvecklings- och hänsynsriktlinjer.

Bebyggelseutveckling
Bebyggelseutvecklingen i mellanskärgården ska 
fokusera på att komplettera och förtäta redan befint-
liga områden. En tätare bebyggelsestruktur föreslås 
på kärnön Ingmarsö, för att stärka ön som lokal 
knutpunkt och ge bättre förutsättningar för handel 
och service. Tillsammans med Ingmarsö ska Husarö 
ses som Österåkers kommuns kärnöområde för 
omkringliggande skärgård. 

Ingmarsö föreslås utvecklas med bebyggelse mindre 
tät, främst småhus i tätare struktur. Nybyggnation 
ska ske på platser där det bedöms som lämpligt 
utifrån, natur- och kulturvärden. Vid planläggning 
föreslås gestaltningsprogram, kulturmiljöanalys, 
naturvärdesinvenvenering samt landskapsanalys tas 
fram, för att värna den särpräglade skärgårdsmiljön 

och dess kultur- och naturvärden samt ta hänsyn till 
riksintresset för naturvård, friluftsliv samt kust och 
skärgård.

På Ingmarsö ska möjligheten att tillskapa olika typer 
av bostäder främjas, för att öka möjligheterna för att 
bo, verka och leva i skärgården hela livet. Genom 
planläggning ska mark reserveras för en bostadsut-
veckling på strategiska och lämpliga platser. Vidare 
ska genom planläggning behovet av offentliga platser 
tillgodoses, för att tillskapa trivsamma och trygga 
miljöer för möten.

Ny bebyggelse ska undvikas på jordbruksmark, för 
att inte fragmentera och försvåra möjligheterna 
att bedriva ett aktivt jordbruk. Vid förtätning och 
komplettering av befintliga bebyggelseområden, är 
det viktigt att i ett tidigt skede beakta tillgången 
på dricksvatten och annan teknisk försörjning som 
avloppshantering, samt det rörliga friluftslivets 
tillgång till stränder. 

Transport och mobilitet
Sjötrafiken i Österåker ska utvecklas med Ljusterö 
Åsättra som replipunkt för Ingmarsö med omland. 
Ingmarsö som kärnö och lokal knutpunkt ska utveck-
las och Ingmarsö norra brygga fungera som en attrak-
tiv bytespunkt för kringliggande öar. Kommunen ska 
verka för att en trygg bastrafik erbjuds året runt från 
Ljusterö Åsättra, för vidare resor och transporter mot 
fastlandet och kommuncentrum. Genom en allmän 
trafik året runt med båtförbindelser till kommunens 
replipunkt, kan arbets- och skolresor underlättas och 
möjligheten att bedriva olika fritidsaktiviteter öka. 

Vid utveckling behöver de landbaserade transpor-
terna på Ingmarsö stärkas, för att skapa en tydlig 
koppling mellan Ingmarsö norra och södra brygga, 
som också föreslås utvecklas till en attraktiv bytes-
punkt för persontrafik.

Sjötrafiken kan kompletteras med resor från 
Stockholm under högsäsong, för att främja besök-
snäringen samt att det under lågsäsong sker enstaka 
resor till och från Stockholm. Utöver trafiken som 
ska stödja kärnön och den lokala knutpunkten 
Ingmarsö, bör kollektivtrafik på vattnet erbjudas i 
övriga delar av mellanskärgården där den kan avlasta, 
effektivisera eller förbättra kollektivtrafiken i övrigt. 
Vidare utredning behöver göras för att kartlägga vilka 
bryggor som skulle kunna fungera som strategiska 
bytespunkter och vilka bryggor som endast bör 
trafikeras under högsäsong. 
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Vid utveckling av transportsystemet med tillhö-
rande infrastruktur som bryggor, ska kommunen 
vara en aktiv samverkans- och dialogpartner. Vid 
planering ska samverkan ske med Region Stockholm, 
Trafikverket och enskilda väghållare och bryggägare 
för att möjliggöra ett effektivt, funktionellt och 
tillgängligt transportsystem. Vidare ska kommunen 
inom ramen för planläggning och utredningar arbeta 
för att minska klimatpåverkan av transporter genom 
att bidra till att skapa förutsättningar för ett effektivt 
och när det passar, ett samordnat transportsystem 
både för personresor och godstransporter.

Näringsliv och service
Näringslivet samt utbudet av service och omsorg i 
mellanskärgården ska koncentreras på Ingmarsö och 
stödja utvecklingen av Ingmarsö som lokal knut-
punkt. Förutsättningar ska ges för att utveckla och 
stärka näringslivet genom att möjliggöra etablering 
av verksamheter och service samt beakta utvecklings-
behovet hos befintliga verksamheter. Genom plan-
läggning ska ytor utredas, med hänsyn till kultur- och 
naturvärden, teknisk infrastruktur och transporter. 
Utvecklingen av lokaler för näringslivet och service 
ska, genom planläggning möjliggöra för ett flexibelt 
användande och samnyttjande med hänsyn till olika 
typer av verksamheters behov av yta och innehåll. 

Utvecklingen av näringslivet och utbudet av service 
får inte begränsa möjligheterna att bedriva ett aktivt 

jordbruk eller minska möjligheterna för den areella 
näringslivssektorn. Vid planläggning ska den areella 
näringslivssektorn stärkas och fragmentering av 
befintlig jordbruksmark förhindras. 

Norra bryggan på Ingmarsö samt området kring 
Sumphamnen vid södra Ingmarsö brygga, utgör 
strategiska platser för utveckling av det marina 
näringslivet. Utveckling av marina näringar föreslås 
även vid redan befintliga verksamheter och bryggor, 
på platser där nödvändig infrastruktur redan finns 
tillgänglig eller där förutsättningarna finns för en 
sådan utveckling. Utveckling av de marina näringarna 
kan innefatta till exempel laddinfrastruktur för båtar, 
effektiv båtförvaring på land, upptagningsramper och 
spolplattor för ett mer hållbart båtliv.

Genom att stärka befintliga platser som 
Sumphamnen för marina näringar tas hänsyn till 
både kultur- och naturvärden samt att synergieffekter, 
verksamheter emellan, lättare kan uppnås. 

Servicen på Husarö föreslås stärkas och tillsammans 
med Husarö brygga utgöra en framtida viktig mötes-
plats och stråk på ön. Bryggan föreslås utredas som 
lämplig plats för utveckling av det marina näringsli-
vet. Vidare ska Finnhamn stärkas som målpunkt för 
turism och plats för service. 

På Ingmarsö ska möjligheten att fortsatt bedriva 
pedagogisk verksamhet stärkas. Genom utveckling 

ska ytor reserveras för framtida behov. Vid utveckling 
ska möjligheten till flexibelt nyttjande av lokalerna 
undersökas, för att säkra platsens användande och 
attraktivitet som mötesplats på ön för både unga och 
äldre.

Turism och friluftsliv
I mellanskärgården föreslås Ingmarsö, Husarö samt 
Finnhamn utvecklas som målpunkter för turism. Här 
finns potential för att skapa en hållbar besöksnäring, 
båtturism och friluftsliv. Finnhamn föreslås utvecklas 
som särskild nod för turismen och friluftslivet. Här 
bör möjligheten utredas för en etablering av ett så 
kallat naturrum, ett forum för att synliggöra och öka 
kunskapen om skärgårdens särpräglade och värdefulla 
natur. Vid utveckling ska möjligheterna för övernatt-
ning utredas, detta kan prövas genom planläggning. 
Vidare ska kommunen föra en kontinurlig dialog 
och samverka med berörda aktörer, för att möjliggöra 
badmöjligheter i mellanskärgården. 

Mellan de två målpunkterna för turism på Ingmarsö 
och Finnhamn föreslås det befintliga rekreativa 
stråket stärkas, vilket ökar tillgängligheten till vattnet 
samt de värdefulla naturmiljöerna. Vid Ingmarsö 
och Finnhamn föreslås gröna entréer skapas för att 
tydliggöra stråket och tillgängligheten till öarnas 
natur. Stråket ska utvecklas med särskild hänsyn till 
den värdefulla naturen. Ett kulturstråk mellan Brottö 
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och den lokala knutpunkten Ingmarsö föreslås, med 
en entré vid södra respektive norra bryggan.

Kultur-, natur- och vattenmiljö 
Skärgårdens unika natur- och kulturmiljö utgör en 
viktig del av Österåkers kommuns attraktivitet samt 
identitet. Brottö föreslås stärkas som kulturreservat 
med ett levande jordbruk med djurhållning. Ett 
kulturmiljöstråk mellan reservatet och den lokala 
knutpunkten Ingmarsö föreslås, för att öka tillgäng-
ligheten och tillvarata områdets värden. Stråket 
ska utvecklas med stor hänsyn till både kultur- och 
naturvärden. Utformningen ska ske på så sätt att 
möjligheten att bedriva fortsatt verksamhet, i form 
av jordbruk med djurhållning inte riskeras. Vidare 
ser kommunen behovet av att långsiktigt skydda 
områden med särskilt höga naturvärden, i områden 
där kommunen har rådighet över mark eller där 
privata markägare är positiva till detta. Möjligheten 
att inkludera vattenområden i skyddade områden bör 
särskilt prövas. Åtgärder för att förbättra vattenföre-
komsters kemiska och ekologiska status ska ske i linje 
med kommunens kontinuerliga arbete.

Teknisk försörjning
Vid utveckling av verksamheter och bostäder i 
mellanskärgården, ska en trygg och långsiktig vatten-
försörjning säkras. Vid utveckling ska behovet utredas 
och lämpliga åtgärder föreslås för att säkra tillgången 

på dricksvatten för befintlig samt för ny bebyggelse. 
Där dricksvattenförsörjningen inte kan säkras bör 
vidare bebyggelse inte ske. För att säkra tillgång och 
kvalité på dricksvatten bör kommunen verka för 
gemensamhetslösningar för dricksvattenförsörjning.  

Kommunen ska främja möjligheterna för lokalprodu-
cerad energi samt vid utveckling säkra tillgången till 
energi och föra en dialog med berörda aktörer, gäl-
lande utvecklingen av elnätet. Förutsättningarna för 
fiber och uppkoppling vid den lokala knutpunkten 
Ingmarsö ska stärkas. Vid utveckling och anläggning 
ska förutsättningar för fiber beaktas.

Vid större bryggor ska möjligheten för gemensam 
hantering av avfall utredas. Vid utveckling av bryg-
gorna ska ytor tillskapas eller reserveras för hantering 
av restavfall, matavfall, tidningar samt alla förpack-
ningsslag som omfattas av producentansvar säkras 
och tryggas genom planläggning. Vid utveckling 
behöver tillgängligheten till de gemensamma plat-
serna för avfallshantering säkerställas. Vid större bryg-
gor bör även förutsättningar för toaletter möjliggöras.  

På Ingmarsö skapas en återvinningcentral med möj-
ligheten att återvinna flera fraktioner. Vid utveckling 
av Ingmarsö är det viktigt att tillgängligheten till 
återvinningscentralen tas hänsyn till.

Sårbarhet, hälsa och klimat
Bebyggelse ska i första hand undvikas på mark som 
anses olämplig med hänsyn till översvämningar, 
skred, ras och erosion och kommunens riktlinjer för 
klimatanpassning följas. Vid en eventuell planlägg-
ning ska åtgärder för att minska riskerna utredas och 
säkerställas, och vid planläggning av ny bebyggelse 
ska redan befintlig bebyggelse beaktas utifrån han-
teringen av risker. Vid utveckling ska hänsyn tas 
till buller från verksamheter, vägar och transporter 
på vattnet. Där det är möjligt ska åtgärder tas för 
att minska buller samt att bullerkänslig utveckling 
ska undvikas på platser där det inte är möjligt att 
begränsa ljudnivån. Kommunen ska samverka med 
berörda aktörer för att minska eventuella risker.

Kommunen ska verka genom samverkan för en 
klimatsäkrad infrastruktur, däribland Ingmarsö södra 
och norra brygga. 
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Utvecklingskarta Mellanskärgården
Plankartan redovisar kommunens förslag på huvudsaklig mark- och vattenanvändning för mellanskärgården. Utvecklingslista

Saker att utreda vidare. Det som står med kursiv 
text är det som är specifikt i det tematiska tillägget 
i jämförelse med översiktsplanen. 

• Lokal knutpunkt – Ingmarsö
• Transportsamband och bryggor
• Marina näringar
• Grön- och kulturstråk samt gröna entréer
• Målpunkter för turism
• Naturrum 
• Gemensam avfallshantering

Hänsynslista
Här listas intressen inom delområdet mellanskär-
gården. I kapitel 4 redogörs intressena i detalj. 

• Kulturreservat och värdefulla 
kulturmiljöer

• Naturreservat och värdefulla 
naturområden

• Ekologiskt särskilt känsliga områden
• Riksintresse Sjöfart
• Riksintresse Naturvård
• Riksintresse Friluftsliv
• Riksintresse Kust och skärgård
• Erosion och geologiskt känsliga områden
• Översvämningsområden 

Ytterskärgården

Ingmarsö

Finnhamn

Husarö

Mellanskärgården

Klintsundet

Östra Lagnö

Brottö

Storskär
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Ytterskärgården
I detta avsnitt beskrivs utvecklingsmöjligheterna för ytterskärgården. Kapitlet 
ska läsas som ett tillägg till översiktsplanen 2040.  

Utvecklingsmöjligheter
Här nedan följer en redovisning av utvecklingsmöj-
ligheterna för ytterskärgården. I kapitel 4 redogörs för 
utvecklings- och hänsynsriktlinjer.

Bebyggelseutveckling
I ytterskärgården finns det begränsat med bebyggelse 
och vidare exploatering regleras redan hårt av olika 
riksintressen samt övriga intressen som till exempel 
strandskydd. Exploatering av ytterskärgården ska 
undvikas. 

Transport och mobilitet 
Tillgängligheten till ytterskärgården ska utvecklas på 
ett hållbart sätt, som inte påverkar livsförutsättning-
arna för djur och växter negativt. Genom att stärka 
Finnhamn som nod för besöksnäringen, kan hållbara 

transporter för besökare möjliggöras för ytterskärgår-
den. Resorna bör utvecklas för att minimera påverkan 
på de värdefulla naturmiljöerna.

Turism, friluftsliv och näringsliv och service
Kommunen ska verka för ett hållbart båtfriluftsliv 
och besöksnäring i ytterskärgården. Förutsättningar 
ska ges för besökare att kunna värna om den värde-
fulla natur- och kulturmiljön. Genom samverkan 
med viktiga aktörer, ska kommunen verka för tydlig 
information, skyltning och hantering av det rörliga 
friluftslivets sopor. Kommunen bör i arbetet med 

en friluftsplan lyfta ytterskärgården, särskilt med 
dess potential och värden som ett hållbart mål för 
besökare. Särskilt viktiga naturområden bör redovisas 
samt strategier för hur dessa ska hanteras. 

Trattviken som naturhamn bör säkerställas som ett 
hållbart besöksmål med en minskad negativ påverkan 
på vattenmiljö. Genom samverkan ska kommunen 
arbeta för åtgärder som möjliggör en vistelse i natur-
hamnen, som tillgodoser förutsättningarna för ett 
livkraftigt  växt- och djurliv. Det kan handla om att 
tillskapa fasta ankringsplatser för att minska påverkan 
på känsliga bottnar. Ytterligare åtgärder bör utredas i 
en friluftsplan. 

Möjligheterna att bedriva djurhållning i ytterskärgår-
den ska värnas. 

Kultur-, natur- och vattenmiljö
Storskärs naturreservat samt delar av Finnhamns 
naturreservat belägna runtom Storskärsfladen 
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Hänsynslista
Här listas intressen inom delområdet ytterskärgår-
den. I kapitel 4 redogörs intressena i detalj. 

• Riksintresse naturvård
• Riksintresse kust och skärgård
• Riksintresse friluftsliv
• Skyddsvärda vattenmiljöer
• Naturreservat

skapar tillsammans med vattnet en särskild värdefull 
miljö som bör värnas och skyddas som helhet. 
Utvecklingsmöjligheterna här för det rörliga fri-
luftslivet bör begränsas, särskilt i vattenområdet. 
Tillsammans med Skärgårdsstiftelsen, andra aktörer 
och markägare ska kommunen verka för ett hållbart 
friluftsliv som inte skadar eller negativt påverkar den 
värdefulla naturmiljön och främja ett friluftsliv som 
följer redan fastslagna föreskrifter. 

Utvecklingskarta Ytterskärgården
Plankartan redovisar kommunens förslag på huvudsaklig mark- och vattenanvändning för ytterskärgården. 

Utvecklingslista
Saker att utreda vidare som även anges i 
översiktsplanen. 

• Hållbart friluftsliv

Ytterskärgården

Finnhamn

Husarö

Storskär
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Del 4. Kust- och skärgårdsintressen 
I denna del beskrivs kust- och skärgårdsintressena med förslag 
på utvecklings- och hänsynsriktlinjer.  Vidare innehåller del 4 en 
redovisning av aktuella riksintressen och hur det tematiska tillägget 
förhåller sig till dem. 
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Bostäder och befolkning
I detta avsnitt beskrivs bebyggelsemiljön, bostadsförsörjningen och 
befolkningsutvecklingen i Österåkers kust och skärgård samt föreslås 
utvecklings- och hänsynsriktlinjer. Kapitlet ska läsas som ett tillägg till 
översiktsplanen 2040.  

Bebyggelsemiljö
Österåkers kommun har en mångfald av bebyggelse-
miljöer, geografiskt spridd från fastlandets kuststräcka 
till mellan- och ytterskärgården. Från äldre dagars 
herrgårdsmiljöer och bebyggelse från förra sekelskiftet 
till fritidshusområden från mitten av 1900-talet. 
Vissa bebyggelsemiljöer är unika för kusten och 
skärgården och är tillsammans med det särpräglade 
landskapet starkt identitetsbärande. 

Den unika bebyggelsemiljön som återfinns på många 
platser längs fastlandets kust och i skärgården är av 
stor betydelse för det historiska uttrycket av olika 
sätt att leva och bidrar i stor utsträckning till en 
plats attraktivitet. Den bebyggelse som tillkommer 
idag utgör framtidens bebyggelsemiljöer. Kusten 
och skärgårdens bebyggelsemiljöer och dess kultur-
historia attraherar besökare, speciellt sommartid. 
Besöksnäringen som tillkommer skapar både 

arbetstillfällen lokalt och ökar områdets attraktivitet. 
På sikt bidrar det till ytterligare befolkningstillväxt 
och bebyggelseutveckling. 

Bostadsförsörjning 
Bostäder skapar förutsättningar för människor att 
leva och bo i Österåker. Bostadsförsörjningen är 
därför en viktig del i att skapa en levande kust och 
skärgård. En god bostadsförsörjning syftar till att 
skapa bebyggelsemiljöer där invånare kan leva och 
verka, oavsett individens livssituation. En mångfald 
av bostäder och typer av boende möjliggör för en 
mångfald av människor vilket kan minska segregation 
och bidrar till en mer hållbar utveckling. 

I Österåker återfinns bostadsbebyggelse längs fastlan-
dets kuststräcka och på de större öarna i kommunen. 
Vid sidan av den bebyggelse som är permanent finns 

det större områden med fritidshusbebyggelse som 
numer bebos under längre perioder och i vissa fall 
permanentas. I och med en permanentering ökar 
efterfrågan på service och på teknisk försörjning. 

I kommunens bostadsförsörjningsplan 2016-2025 
anges riktlinjer och mål för bostadsförsörjningen. I 
planen beskrivs behovet av bostäder för olika grupper, 
så som äldre, personer med funktionsnedsättning och 
nyanlända, och åtgärder föreslås för att detta behov 
ska kunna tillgodoses. 

Bostadsförsörjningsplanen bidrar till att uppfylla 
målet om 70 000 till 75 000 invånare i Österåkers 
kommun år 2040 där flertalet kommer att bo 
i de centrala delarna av kommunen och längs 
Roslagsbanans stationer. Längs fastlandets kuststräcka 
och i skärgården så är det främst inom de lokala 
knutpunkterna som bostadsförsörjningsplanens mål 
kommer att tillgodoses.  

Fram till år 2027 förväntas, enligt kommunens prog-
nos, ett årligt tillskott av i snitt cirka 500 färdigställda 
bostäder vilket är högre än de regionala målen och 
prognoserna. För att kommunen ska kunna uppnå 
målet 70 000 till 75 000 invånare krävs dock att 
bostadsbyggnadstakten ökar ytterligare fram till år 
2040. Behovet av olika typer av bostäder beaktas i 
planläggning av nya områden, utformning och place-
ring sker enligt kommunens riktlinjer. Närhet till god 
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kollektivtrafikförsörjning ska beaktas vid placering av 
nya boenden. 

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen framgår i 
aktuell bostadsförsörjningsplan.

Befolkningsutveckling
Med hjälp av långsiktiga prognoser för befolknings-
utveckling i ett område kan markanvändningen 
planeras så att behovet av bostäder av olika slag 
tillgodoses och så att tillräckliga ytor för till exempel 
skola, vård och omsorg säkerställs. Med en ökad 
andel befolkning längs fastlandets kuststräcka och i 
skärgården ställs nya krav på infrastruktur och service 
samt tillgänglighet. 

År 2021 hade Österåkers kust och skärgård en 
befolkning på cirka 5 500 personer, där majoriteten 
bor längs fastlandets kust och på Ljusterö. Prognosen 
fram till 2031 visar på en befolkningsökning i 
flera delar av det tematiska tilläggets avgränsning, 
främst längs fastlandets kuststräcka och på Ljusterö. 
Mellanskärgården visar en stabil befolkning till år 
2031. 

Prognosen omfattar inte antalet deltidsboende i 
skärgården vilket i framtiden förväntas bli en allt 
större del av befolkningen. Deltidsboende har en stor 
betydelse för utvecklingen av fastlandets kuststräcka 
och skärgården, främst genom behovet av tjänster 

och varor vilket ger positiva effekter på den lokala 
ekonomin. Även sociala värden stärks med en ökad 
andel deltidsboende.

Befolkningen inom det tematiska tilläggets avgrän-
sing är föränderlig. Enligt avfallsstatistiken så 
tillkommer cirka 2 200 säsongsabonemang över 
hela fastlandets kuststräcka, vilket kan visa på 
en befolkningstillväxt under april-oktober, varje 
år. I skärgården ökar befolkningen med cirka 1 
300 säsongsaboenemang under samma period. 
Avfallsstatistiken visar på trenden av en ökad befolk-
ning under sommarhalvåret främst av deltidsboende 
och sommargäster. Detta visar på att dessa grupper är 
viktiga att ta hänsyn till i planeringen av infrastruktur 
och bebyggelseutveckling.  

På nästa sida redogörs för olika demografiska grupper 
längs fastlandets kust och i skärgården. 

Fastboende
Personer mantalskrivna längs fastlandets kuststräcka 
och i skärgården. 

Deltidsboende
Personer med dubbelt boende som spenderar större 
delen av året längs fastlandets kuststräcka eller i skär-
gården. De pendlar vid behov till sitt andra boende. 

Fritidsboende
Personer med dubbelt boende som spenderar helger, 
lov och semestrar längs fastlandets kuststräcka eller i 
skärgården. 

Tillfälliga besökare
Personer som tillbringar någon dag och upp till 
2-3 månader längs fastlandets kuststräcka eller i 
skärgården.
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Diagram 2. Befolkningsfördelning i ålder 
mellan åren 2021-2031
Diagrammet visar på förändringarna i befolkningen 
kategoriserat i åldersgrupper mellan år 2021 och 
2031. Här går det att se att andelen äldre förväntas 
öka medan de andra åldersgrupperna minskar något 
eller förblir stabila. 
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Diagrammen visar på befolkningsprognosen för fast-
landets kustssträcka och Furusundsleden till år 2031. 
Avgränsningen skiljer sig från det tematiska tilläggets 
geografiska avgränsning och omfattar områden längre 
upp på fastlandet. Prognosen tar inte hänsyn till den 
inflytt av deltidsboende och fritidsboende som sker 
under delar av året och hur de påverkar befolknings-
sammansättningen år 2031. Prognosen räknas på de 
fastboende.

Diagram 1. Befolkningsutveckling mellan 
2020-2031
Diagrammet redogör för befolkningsprognosen till år 
2031. Utvecklingen visar på en befolkningsökning. 

Diagram 3. Befolkningsfördelning år 2031
Diagrammet visar fördelningen av befolkningen i 
olika åldergrupper år 2031. Hälften av befolkningen 
förväntas år 2031 vara under 45 års ålder. 

Källa: Österåkers kommun 
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Del 4. Kust- och skärgårdsintressen

Diagram 2. Befolkningsfördelning i ålder 
mellan åren 2021-2031
Diagrammet visar på förändringarna i befolkningen 
kategoriserat i åldersgrupper mellan år 2021 och 
2031. Här går det att se att andelen yngre förväntas 
öka.   
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Diagrammen visar på befolkningsprognosen för 
Ljusterö med omland till år 2031. Prognosen tar 
inte hänsyn till den inflytt av deltidsboende och 
fritidsboende som sker under delar av året och hur 
de påverkar befolkningssammansättningen år 2031. 
Prognosen räknas på de fastboende.

Diagram 1. Befolkningsutveckling mellan 
2020-2031
Diagrammet redogör för befolkningsprognosen till år 
2031. Utvecklingen visar på en befolkningsökning. 

Diagram 3. Befolkningsfördelning år 2031
Diagrammet visar fördelningen av befolkningen i 
olika åldergrupper år 2031. Strax under hälften av 
befolkningen förväntas år 2031 vara under 45 års 
ålder. 

Källa: Österåkers kommun 
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Diagram 2. Befolkningsfördelning i ålder 
mellan åren 2021-2031
Diagrammet visar på förväntade förändringarna i 
befolkningen kategoriserat i åldergrupper mellan år 
2021 och 2031.   
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Diagrammen visar på befolkningsprognosen för 
mellan- och ytterskärgården till år 2031. Prognosen 
tar inte hänsyn till den inflytt av deltidsboende och 
fritidsboende som sker under delar av året och hur 
de påverkar befolkningssammansättningen år 2031. 
Prognosen räknas på de fastboende.

Diagram 1. Befolkningsutveckling mellan 
2020-2031
Diagrammet visar på befolkningsprognosen till år 
2031. Befolkningen förväntas vara stabil fram till år 
2031.

Diagram 3. Befolkningsfördelning år 2031
Diagrammet visar förväntad fördelningen av befolk-
ningen i olika åldergrupper år 2031. Diagrammet 
visar en jämn fördelning mellan 0-44 åringar samt 
45-79 åringar. 

Källa: Österåkers kommun 
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Del 4. Kust- och skärgårdsintressen

Planeringsriktlinjer
Utveckla bebyggelse vid de utpekade lokala 
knutpunkterna. 
Ny bebyggelse ska främst koncentreras vid de lokala 
knutpunkterna, i närheten av service samt kollektiv-
trafik. Nya bostadshus och grupper av bostadshus bör 
inte godtas inom obebyggda områden; vidare ska i 
regel ny fritidsbebyggelse endast komma till stånd i 
form av ej expanderande kompletteringar till befintlig 
bebyggelse inom samma fastighet. 

Utveckla bebyggelsen med stor arkitektonisk 
hänsyn.
Österåkers kust och skärgård har en stark identitet, 
bland annat kopplat till dess bebyggelsekaraktär. Ny 
bebyggelse bör därför anpassas till redan befintlig 
bebyggelse samt landskapsbild och bör inordnas i 
befintlig struktur. På platsen för nytillkommande 
eller förändrad bebyggelse, ska kopplingen till 
byggnadstraditionen på platsen, avseende exempelvis 
placering, volym, material och färg beaktas för att 
bidra till att stärka befintliga bebyggelsemiljöer. Det 
kan ske med traditionellt eller modernt formspråk.

Ny bebyggelse ska ta stor hänsyn till områdets 
unika natur- och kulturmiljö.
Kusten och skärgårdens identitet är knuten till dess 
unika natur- och kulturmiljö. Inom områden med 
särskilda natur- eller kulturvärden, bör högre krav 
ställas på lokalisering och utformning. Exempelvis 
bör ny bebyggelse på jordbruksmark i största mån 

undvikas. Ny bebyggelse, ändringar och tillägg i 
befintliga miljöer längs kusten och skärgården bör 
utformas omsorgsfullt. Den unika identiteten bör 
genomsyra all planering och speciell hänsyn bör tas 
till bebyggelsens arkitektur.

Skapa förutsättningar för att alla människor ska 
kunna leva, bo och verka längs fastlandets kust och 
i skärgården.
Verka för ett varierat utbud av upplåtelseformer 
och hustyper, detta för att ge förutsättningar för 
människor att göra boendekarriär. Människor ska 
kunna leva och verka i skärgården i alla stadier av 
livet och uppleva trygghet och god tillgänglighet. 

Möjliggör utvecklingen av funktionella och flexibla 
lokaler för samnyttjande. 
Utbud och efterfrågan varierar längs kusten och 
i skärgården, beroende på årstid och ställer krav 
på utformningen av lokaler. I planläggning av 
lokaler ska planbestämmelser stödja flexibla lokaler 
som möjliggör en blandning av funktioner och 
samnyttjande. 

Utveckla innehållsrika och attraktiva offentliga rum 
som möjliggör för möten.
Möjliggör för väl gestaltade offentliga rum där 
människor vill vistas och som skapar möten mellan 
olika människor. Detta kan möjliggöras genom exem-
pelvis konst, parker och lekplatser. Det offentliga 
rummet ska uppfattas tryggt och säkert för alla. 

Exempel på riktlinjer från 
översiktsplanen

• Skapa förutsättningar för god bebyggd miljö
• Möjliggör en blandning av funktioner
• Tillämpa en hållbar utbyggnadsordning och takt
• Förebygg brott genom arkitektur och 

stadsplanering
• Möjliggör en hållbar bebyggelseutveckling på 

landsbygden och i skärgården
• Hållbart byggande uppmuntras
• Vid planering och byggande inom kommu-

nalägda fastighet ska hållbart byggande vara en 
utgångspunkt

Se även generella principer för ny bebyggelse i 
översiktsplanen samt kapitlet om hållbart byggande. 
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Transport och mobilitet
I detta avsnitt beskrivs transportsystemet i Österåkers kust och skärgård samt 
föreslås utvecklings- och hänsynsriktlinjer. Kapitlet ska läsas som ett tillägg till 
översiktsplanen 2040. 

Regional tillgänglighet
Den regionala tillgängligheten har stor betydelse för 
möjligheterna att bo, verka och leva längs kusten och 
i skärgården. Det handlar om att skapa attraktiva 
livsmiljöer, tillgänglighet och fungerande transporter. 
Mobiliteten över kommungränser påverkar val av 
skola, arbete och även var en väljer att utföra sina 
ärenden. Regional tillgänglighet innefattar alla typer 
av transporter till och från kommunen. Ökad regio-
nal tillgänglighet omfattar även kopplingen till lokala 
stråk och trygga miljöer för gång och cykel, samt 
effektiva kopplingar till båt, svävare, helikopter, buss 
och flyg samt fungerande regionalt transportsystem 
för gods- och persontransporter.

Cirka 5 000 fritidsfastigheter har ägare bosatta i 
andra kommuner än Österåker. Majoriteten av 
ägarna är skrivna i Stockholms stad, vilket visar på 
vikten av regional tillgänglighet, till Stockholm till 
exempel. 

Resor och transporter på vattnet
I Österåkers kommun finns ca 34 bryggor som trafi-
keras av Waxholmsbolaget (se intressekarta transport 
och mobilitet). Bryggorna ägs och förvaltas främst av 
samfälligheter och i något enstaka fall av kommunen 
eller Trafikverket. Ett fåtal av dessa trafikeras konti-
nuerligt under hela året. De flesta av bryggorna har 
säsongstrafik och flertalet har för närvarande ingen 
tydlig funktion i kollektivtrafiksystemet. 

Resor på vattnet möjliggör kopplingar till angräns-
ande kommuner och målpunkter. Sjötrafiken är 
uppbyggd för att främst tillgodose behovet av 
transporter för besökare och sommargäster från 
Stockholm radiellt ut till öarna. Det har dock 
på senare år utvecklats en större andel trafik från 
replipunkterna till kärnöarna, men stommen har 
fortsatt inneburit långa resor från Stockholm och ut 
i skärgården. För att ge förutsättningar för en balan-
serad befolkningsutveckling och en stabil utveckling 

av näringsliv och service, finns det behov av en 
tydligare strukturerad bastrafik året runt, baserad på 
replipunkter och kärnöar. Genom en allmän trafik 
året runt till en replipunkt på fastlandet kan arbets- 
och skolresor underlättas samt även resor till och från 
kommuncentrum. 

Kärnöar fungerar som bytespunkter för kringliggande 
öar. En replipunkt ska vara en väl fungerande knut-
punkt för resande och godstransporter samt fungera 
som en bytespunkt mellan transporter och resor på 
land och vatten. Med ett ökat resande och ett ökande 
behov av transporter på vattnet, så behövs en för-
bättrad infrastruktur. Det handlar om att tillgodose 
behovet av bränsle, lastning och att bryggor och kajer 
är funktionsdugliga.

Trafikförvaltningen har påbörjat en sjötrafikutredning 
för att utreda regionens kollektiva sjötrafik i enlighet 
med de behov av förbättringar som bland annat 
Österåkers kommun formulerat. Det finns dock i 
nuläget inget resultat att presentera från utredningen.

Resor och transporter på land
Längs fastlandets kuststräcka och på Ljusterö finns 
stora möjligheter för resor och transporter på land. 
Längre ut i skärgården ersätts landtransporterna i 
större utsträckning av sjötransporter, men fortsatt 
utgör landtransporter en viktig förutsättning. 
Färjetrafiken mellan Östanå och Ljusterö utgör en 
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Del 4. Kust- och skärgårdsintressen

viktig länk mellan fastlandets transporter och vidare 
transporter och resor på Ljusterö och fortsatt ut i 
skärgården. Hur vägar och stråk är utformade har 
stor betydelse för de transporter som sker längs 
kusten och i skärgården och har stor betydelse för 
oskyddade trafikanter gällande trygghet och säkerhet, 
samt försörjning av service. 

Effektiva och funktionella gods- och 
leveranstransporter
Till fastlandets kuststräcka och skärgården fraktas 
mycket gods och det sker många leveranser, till 
både företag, verksamheter och privatpersoner. 
Transporterna hanterar varor av olika slag däri-
bland byggmaterial och farligt gods. Genom färjan 
mellan Östanå och Ljusterö går många gods- och 
leveranstransporter, även via vattenvägarna och 
centrala bryggor. För näringslivet är ett tillgängligt 
och tryggt transportsystem, både på land och vatten, 
viktigt för att tillskapa konkurrenskraftiga verksam-
heter längs fastlandets kust och i skärgården. Genom 
en effektiv och funktionell hantering av gods- och 
leveranstransporter så kan ett tryggt försörjningsnät 
tillskapas och i och med det en trygghet både för 
privatpersoner och verksamheter i kust och skärgård.  

Finnhamn.IMG_7132.JPG
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Planeringsriktlinjer
Beakta Ljusterö Åsättra som en funktionell
replipunkt.
Ljusterö Åsättra ska ges förutsättningar att bli en 
ändamålsenlig replipunkt och därmed stödja ett 
mer funktionellt och effektivt resande i skärgården. 
Vid planläggning ska hänsyn tas till väganslutning, 
hantering av vintertrafik samt behov av att separera 
personresor och godshantering. Hänsyn till ytor för 
bunkring och omlastning måste ses över. 

Verka för ett utvecklat och säkert lokalt gång- och 
cykelvägnät.
Utveckling av trygga, säkra och attraktiva gång- och 
cykelkopplingar ska ske genom samverkan med olika 
väghållare.

Planera och verka för en funktionell och effektiv 
kollektivtrafik i kust och skärgård.
Genom samverkan med Region Stockholm, 
Trafikverket, enskilda väghållare och bryggägare 
arbeta för en funktionell och effektiv kollektivtrafik 
längs kusten och i skärgården. Skapa tydliga stråk 
och förutsättningar för att öka tillgängligheten till 
kollektivtrafiken.  

Planera för ett transportsystem med minskad 
klimatpåverkan.
Inom ramen för pågående planer och utredningar 
arbeta för att minska klimatpåverkan av transporter 
genom att bidra till att skapa förutsättningar för ett 
effektivt och när det passar, ett samordnat transport-
system både för personresor och godstransporter.  

Ge förutsättningar för en funktionell 
sjötrafik.
Verka för en behovsbaserad och funktionell utform-
ning av transportsystemet på vattnet med tydliga 
kopplingar till landbaserad trafik. 

Tillgodose riksintresset Furusunds- och 
Husaröleden.
Gör hållbara avvägningar mellan riksintresset för 
Furusunds- och Husaröleden för sjötransport och 
naturvärden. 

Verka för ett mer jämställt och jämlikt 
transportsystem.
Transportsystemet ska vara tillgängligt för alla.

Verka för en utbyggd laddinfrastruktur.
Kommunen ska verka för en utbyggd laddinfra-
strutkur samt samverka med berörda aktörer för att 
möjliggöra utvecklad laddinfrastruktur på strategiska 
platser såsom gästhamnar, parkeringsplatser och 
lokala knutpunkter.

Exempel på riktlinjer från 
översiktsplanen

• Utveckla rekreativa gång- och cykelstråk
• Planera och verka för utbyggd och 

utvecklad kollektivtrafik regionalt och i 
kommunen

• Verka för ett transportsystem som bidrar 
till utveckling av en levande skärgård

• Möjliggör hållbara resmönster
• Planera för ett transportsystem med 

minskad klimatpåverkan
• Planera för effektiva godstransporter
• Planera för ett framkomligt, säkert och 

robust bilvägnät
• Planera för ett effektivt nyttjande av 

parkering
• Nyttja befintlig infrastruktur mer effektivt
• Verka för stärkta kopplingar till regionala 

målpunkter
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Intressekarta transport & mobilitet
Kartan visar nuläge samt var i kommunen hänsyn till transport och mobilitet bör tas. Aspekter som bryggor, cykelvägar, viktiga transportsamband för buss och båt redo-
görs. Vidare visar kartan på Furusundsleden och Husaröleden som båda är riksintresse för sjöfarten. 

Ytterskärgården

Mellanskärgården
Ljusterö med omland

Fastlandets kuststräcka 
och Furusundsleden

Åkersberga

Skeppsdal

Roslags-kulla

Mellansjö

Åsättra

Linanäs Ingmarsö

Finnhamn

Husarö

Storskär

Brottö

Örsö

Edö

Östra Lagnö

Lervik
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Näringsliv och service
I detta avsnitt beskrivs näringsliv och service som ett kust- och 
skärgårdsintresse samt föreslås utvecklings- och hänsynsriktlinjer. Kapitlet ska 
läsas som ett tillägg till översiktsplanen 2040.

Marina näringar
Längs fastlandets kust och i skärgården finns det 
över 60 företag inom den marina näringslivssektorn. 
Från marinor och båtvarv till sjötaxi och fiskodling. 
Närheten till vattnet har varit en förutsättning för 
många av dessa företag och utgör fortfarande en 
viktig del i var dessa verksamheter väljer att etablera 
sig. Infrastruktur som skapar tillgänglighet i form av 
bryggor och allmänna sjösättningsramper är viktiga 
aspekter att ta hänsyn till i utvecklingen av det 
marina näringslivet. Elförsörjning, VA-lösningar och 
ökad tillgänglighet till kollektivtrafik uppfattas också 
som viktiga aspekter för att stödja en fortsatt utveck-
ling av kusten och skärgårdens marina näringar. 

Dagens och framtidens teknik visar på andra mark- 
och vattenbehov än vad de marina näringarna har 
behövt historiskt. Det finns en ökad efterfrågan på 
båtplatser och många marina företag i kommunen ser 
möjligheten att utvidga sina verksamheter. Genom 
innovativa lösningar och en mer effektiv markan-
vändning så ser de marina näringarna att mark 

kommer att kunna frigöras för sektorns växande 
behov, dock finns det ett ökat ytbehov både på land 
och i vattnet trots effektiviseringsåtgärder. Genom en 
strategisk utveckling kan det marina näringslivet växa 
på ett hållbart sätt med hänsyn till naturvärden och 
allemansrättslig tillgänglighet. 

Utveckling av marina näringar kommer att kräva 
noggranna utredningar av ekologisk, fysisk och 
kemisk påverkan för möjligheten att uppnå eller 
upprätthålla miljökvalitetsnormerna.

Areella näringar
Längs fastlandets kust och i skärgården finns många 
jordbruksföretag. Där de verkar utgör de en av de 
grundläggande förutsättningarna för en levande 
landsbygd och skärgård. De bidrar till ett öppet 
landskap, till lokala verksamheter, till möjligheter 
till andra verksamheter inom till exempel besöksnä-
ringen, etcetera. 

Jordbrukssektorn i Stockholms skärgård står inför 
utmaningar både i form av pensionsavgångar bland 
lantbrukarna och låg lönsamhet. Regionen ser att 
antalet djurhållande gårdar minskar, vilket innebär 
igenvuxna marker, minskad biologisk mångfald och 
negativ påverkan på kulturlandskapet.

Kulturlandskapet rymmer stora kultur- och 
naturvärden och är starkt kopplat till fastlandets kust 
och skärgårdens identitet. Från ängsmarker till betade 
strandängar med ett rikt fågelliv utgör dessa miljöer 
viktiga delar av det levande landskapet längs kusten 
och i skärgården. Ett landskap som bibehålls genom 
ett aktivt brukande av marken, jordbruk, skogsbruk 
och djurhållning.  

Jordbruket i Sverige anses bli ännu viktigare i och 
med klimatförändringarnas påverkan på livsmed-
elsförsörjningen. Stockholms län ser en trend med 
ett ökat antal små gårdar, ofta med specialiserad 
produktion av bland annat handelsgrödor. Hänsyn 
måste tas till möjligheterna att bedriva lantbruk längs 
fastlandets kust och i skärgården och därmed bidra 
till livsmedelsförsörjningen samt bibehållandet av det 
identitetsskapande natur- och kulturlandskapet. Det 
handlar således om hänsyn till marktillgång men även 
att fungerande infrastruktur finns för att bedriva de 
areella näringarna. I Österåkers kommuns jordbruk-
smarksstrategi från 2020 beskrivs jordbrukets värden 
mer ingående. 

Skogsbruk är också en viktig näring längs fastlandets 
kuststräcka och i skärgården. På norra Ljusterö finns 
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Del 4. Kust- och skärgårdsintressen

stora skogar med ett aktivt skogsbruk, medan de 
mindre skogarna längre ut i skärgården används 
delvis för djurhållning. 

Besöksnäring
I Österåkers kommun finns det en betydande 
besöksnäring i skärgården och längs fastlandets kust. 
För såväl utflyktsmål som service och transporter 
har besöksnäringen en stor betydelse och påverkar 
bl.a. antalet arbetstillfällen och ekonomin. Under 
sommarhalvåret ökar arbetstillfällena som mest. För 
att skapa en levande kust och skärgård är det viktigt 
att ta hänsyn till förutsättningarna för en stark 
besöksnäring året om och därmed bidra till ökade 
arbetstillfällen. 

Idag finns det en brist på övernattningsmöjligheter 
i anknytning till de utflyktsmål och platser, längs 
fastlandets kust och i skärgården, som turisterna 
besöker. För att möjliggöra en mer hållbar långsiktig 
besöksnäring behöver hänsyn tas till besökarnas 
behov, i form av övernattning och annan typ av 
service. Vidare måste utvecklingen av besöksnäringen 
och turismen ske med hänsyn till kultur- och natur-
värden för att och bidra till en hållbar besöksnäring 
och turism.

I översiktsplan 2040 beskrivs att målpunkter i form 
av mötesplatser eller aktivitetsytor i kommunen 
ska utvecklas. Det kan vara platser med höga kul-
tur- eller naturvärden och platser i vattennära lägen 

med särskild potential som görs mer tillgängliga. 
Österåkers unika kulturarv ska tas tillvara och 
utvecklas. Det kan gälla både kulturmiljöer men även 
arvet efter de konstnärer och andra kulturutövare 
som företrädesvis verkade i skärgården.

I detta tematiska tillägg till översiktsplanen ges 
vägledning och förslag som på olika sätt bidrar till 
en utvecklad besöksnäring i kusten och skärgården. 
Exempelvis utvecklad infrastruktur, teknisk försörj-
ning, lokala knutpunkter, områden där hänsyn ska 
tas till höga värden samt badplatser att utreda.

Offentlig och kommersiell service
Ett flertal platser längs kusten och i skärgården 
erbjuder idag olika sorters offentlig och kommer-
siell service. Från skolverksamhet på Ljusterö och 
Ingmarsö, till livsmedelsbutiker både på Ljusterö 
och i mellanskärgården. Tillgången till service är en 
förutsättning för människor att bo, verka och leva 
längs fastlandets kuststräcka och i skärgården. 

Omsorg finns i form av särskilda boenden samt äld-
reomsorg centralt belägna vid Mellansjö på Ljusterö. 
Närheten till distriktsköterska och hemtjänst bidrar 
och är en viktig aspekt för att kunna leva, bo och 
verka längs kusten och i skärgården hela livet. 

Idag har skolan längs kusten och i skärgården 
generellt en god kapacitet. Framåt i tiden kommer 

dock antalet skolelever generellt att överstiga antalet 
platser.  

Lokalt företagande
Näringslivet längs fastlandets kust och i skärgården 
präglas av ett lokalt företagande, inom branscher 
som byggverksamhet och restauranger samt före-
tagstjänster. Effektiva transporter av varor och gods 
är en viktig förutsättning för det lokala näringslivet. 
Många av de lokala företagen har även en lokal 
kundbas, utöver från de besökare som kommer under 
sommarhalvåret. I Österåkers kommun finns flera 
olika föreningar för lokalt företagande, som syftar 
till att skapa nätverk och kontakter företag emellan. 
Lokalt företagande är en viktig grund för näringslivet 
i skärgården och innebär ökade möjligheter för perso-
ner att bo och leva i skärgården och längs fastlandets 
kuststräcka. 

Linanäs brygga på Ljusterö._MG_5155.jpg
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Planeringsriktlinjer
Planera med hänsyn till skolverksamheternas 
behov.
Utbyggnadsbehovet av skolor och pedagogiska 
verksamhet ska ske i samklang med övrig utveckling 
längs fastlandets kust och i skärgården. Tillgång till 
skola och pedagogisk verksamhet ska vara god.

Planera för det marina näringslivets behov av 
mark och hållbar utveckling.
Vid utveckling av kust- och skärgårdsområden ska 
behovet av mark för de marina näringarna beaktas. 
De marina näringarna ska koncentreras till strategiska 
platser där förutsättningarna till nödvändig infra-
struktur är god. 

Stärk Ljusterö Åsättra som replipunkt och viktig 
nod för näringslivet.
Ljusterö Åsättra med sin funktion som Österåkers 
kommuns replipunkt ska förstärkas samt potentialen 
utnyttjas för näringslivets behov i samordning med 
övriga behov och krav på en replipunkt.

Verka för en hållbar utveckling av besöksnäringen.

Möjligheter ska ges besöksnäringen att utvecklas 
hållbart med hänsyn till natur- och kulturvärden. 

Planera för ett flexibelt och funktionellt näringsliv.

Vid utveckling av näringslivet ska potentialen för 
samordning och samnyttjande av gemensamma ytor 
och lokaler tillgodoses. Fysisk struktur som möjliggör 
ökad flexibilitet ska värnas.  

Beakta jordbruksföretagens 
kombinationsverksamheter.
Vid planläggning och anläggning eller andra beslut 
ska hänsyn om möjligt tas till jordbruksföretagens 
andra näringslivsverksamheter som till exempel 
uthyrning av båtar, stugor och mark. Möjligheterna 
att utveckla eller generationsväxla en fungerande 
jordbruksverksamhet ska om möjligt vägas in vid 
bygglovsprövning. 

Exempel på riktlinjer från 
översiktsplanen

• Skapa förutsättningar för näringslivet i 
hela kommunen att växa

• Stärk näringslivet kopplat till de lokala 
knutpunkterna 

• Ta tillvara på skärgårdens och landsbyg-
dens förutsättningar som besöksnäring

• Verka för en långsiktig hållbar använd-
ning av jordbruks- och skogsmark.

• Skapa förutsättningar för djurhållning 

_ r p p = S OQ
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Del 4. Kust- och skärgårdsintressen

Intressekarta näringsliv och service
Kartan visar nuläge samt var i kommunen särskild hänsyn till näringsliv och service bör tas. Befintliga varv och marinor redogörs på kartan tillsammans med jordbruksmark 
och lokaler för vård och omsorg samt skola och annan pedagogisk verksamhet. 

Ytterskärgården

Mellanskärgården
Ljusterö med omland

Fastlandets kuststräcka 
och Furusundsleden

Åkersberga
Skeppsdal

Roslags-kulla

Mellansjö

Åsättra

Linanäs
Ingmarsö

Finnhamn

Husarö

Storskär

Brottö

Örsö

Edö

Östra Lagnö
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Jordbruksmarkens värden 
Kartan visar hur kommunens jordbruksmark är värderad och vilken jordbruksmark som det behöver tas hänsyn till. Jordenbruksmarken är färgkodad och visar att jord-
bruksmarken innefattar fler värden, exempelvis även natur- och kulturvärden. 

Ytterskärgården

Mellanskärgården
Ljusterö med omland

Fastlandets kuststräcka 
och Furusundsleden

Åkersberga

Skeppsdal

Roslags-kulla

Mellansjö

Åsättra

Linanäs

Ingmarsö
Finnhamn

Husarö

Storskär

Brottö

Örsö

Edö

Östra Lagnö
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Del 4. Kust- och skärgårdsintressen

Friluftsliv och turism
I detta avsnitt beskrivs friluftsliv och turism som ett kust- och 
skärgårdsintresse samt föreslås utvecklings- och hänsynsriktlinjer. Kapitlet ska 
läsas som ett tillägg till översiktsplanen 2040.

Friluftsliv
Friluftsliv har stor betydelse för fysisk och psykisk 
hälsa och bidrar positivt till den gemensamma 
folkhälsan. Studier visar på att promenader och 
vistelse i naturen har en avstressande effekt och kan 
påskynda återhämtning efter sjukdom. Friluftslivet 
bidrar även till en ökad förståelse för naturen, en 
ökad social gemenskap och landsbygdsutvecklingen, 
då det skapar förutsättningar för besöksnäringen 
genom naturturism. 

Att vara ute i skog och mark är det som oftast 
förknippas med friluftsliv, men det finns även ett 
marint friluftsliv. Det består av flera aktiviteter så som 
exempelvis bad, fritidsfiske, fritidsbåtar, paddling och 
skridskoåkning. Marint friluftsliv kan också innefatta 
besök till olika kulturmiljöer såsom fyrar, lotsplatser, 
fiskelägen och aktiviteter som vrakdykning.

I Österåker utgör kusten och havet ett viktigt värde 
som behöver göras mer tillgängligt. I skärgården finns 
goda möjligheter till ett aktivt båtburet friluftsliv. 

På Ljusterö finns flera rekreationsskogar med tysta 
områden samt utsiktsplatser och värdefulla natur- 
och kulturvärden. Det finns finns även stora rekrea-
tionsvärden i mellan- och ytterskärgården i form av 
naturhamnar, skog och våtmarker. 

Turism
Österåker är en stor besökskommun med 
dagsbesökare och turister. Besökare och turister 
kommer för att uppleva Österåkers unika kust- och 
skärgårdsmiljö. Med museum, golfbana och platser 
tillägnade konst, båtliv, militärhistoria och livet 
som skärgårdsbo finns det mycket att upptäcka. 
Föreningar och byalag arbetar aktivt för att hålla 
traditioner levande och utvecklar gemensamt ett 
innehållsrikt kultur- och föreningsliv som lockar 
boende som besökare.  

Naturturism är en växande näring som kan bidra till 
hållbar utveckling, både ur ett socialt och ekonomiskt 
perspektiv. I Österåkers kust och skärgård finns en 

mängd potentiella platser att utveckla som besöksmål 
för naturturism och samtidigt stärka och förtydliga 
grönstrukturen i kommunen. Naturturismen är 
bunden till naturen som utgör själva motivet för 
resan och besöket. Naturen som resurs måste därför 
användas på ett ekologiskt hållbart sätt och på dess 
egna villkor. 

Österåkers kommun samverkar med flera aktörer 
inom turismsektorn som tillexempel Visit Roslagen 
och Stockholm Archipelago för att informera och 
bidra till ökad kunskap om skärgården som turistmål.

Tillgänglig turism och friluftsliv
Trots gott om natur för friluftsliv, rekreation och 
naturturism, kan tillgängligheten vara begränsad. Det 
kan bero på fysiska barriärer så som vägar, en brist 
av faciliteter som till exempel toaletter, möjligheten 
att kunna röra sig fritt på platsen, en god ljudmiljö 
och ett gott bemötande. Tillgängligheten till en plats 
är också kopplad till den information som finns om 
platsen och möjligheten att ta del av den. För att en 
plats ska uppfattas som tillgänglig behöver dessa till-
gänglighetsaspekter utvecklas för att de ska uppfattas 
som en plats som tillgänglig. 

Samverkan mellan olika aktörer inom turism och 
friluftsliv är en förutsättning för att tillgängligöra och 
marknadsföra Österåkers kommuns målpunkter för 
friluftsliv och turism.
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Planeringsriktlinjer
Planering ska ske med hänsyn till det rörliga 
friluftslivet.
Längs kusten och i skärgården finns utpekade områ-
den för friluftsliv och vid planering ska hänsyn till 
dessa områden samt möjligheten att röra sig mellan 
dem tas.

Ta hänsyn till allemansrätten.
Vid planering ska hänsyn till allmänhetens möjlighet 
att nyttja allemansrätten tas. I befintlig bebyggelse 
bör samverkan med fastighetsägare ske, för att öka 
allmänhetens tillgång till rekreationsmiljöer. På vatten 
ger lagstiftningen stora möjligheter att röra sig fritt, 
under förutsättning att det inte stör, förstör eller 
skräpar ner.

Planera för god tillgång till bebyggelsenära skogs- 
och naturområden.
Tillgång och tillgängligheten till större strövområden 
(större än 30 hektar) i bebyggelsenära lägen ska vara-
god. Vid exploatering bör hänsyn tas till friluftslivet 
och tysta områden.

Värna det båtburna friluftslivet.
Hänsyn ska tas till det båtburna friluftslivets 
möjlighet att finnas och utvecklas i kommunen. 
Kommunen värnar om möjligheten att vistas i 
naturhamn och detta ska ske på ett sätt som inte 
skadar naturen. 

Båtturismen ska utvecklas med hänsyn till 
vattenmiljön.
Utveckla båtturismen på ett sådant sätt att den inte 
påverkar vattenmiljön negativt. Detta kan ske både 
vad gäller regler och praktiska åtgärder, som exempel-
vis anlagda bojar istället för fri ankring.

Besöksmål ska utvecklas tillgängliga för alla.
Besöksmål ska utvecklas tillgängliga för alla med 
hänsyn till befintliga värden. (Se under rubriken 
”tillgänglig turism och friluftsliv”).

Samverka med skärgårdsstiftelsen.
Kommunen ska i samverkan med skärgårdsstiftelsen 
verka för en mer hållbar turism och nyttjande av 
skärgården med mindre miljöpåverkan. 

Ta hänsyn till turismens möjlighet att verka och 
utvecklas.
Vid de utpekade målpunkterna för turism och andra 
lämpliga platser ska hänsyn till turismens möjlighet 
att verka och utvecklas tas.

Planering ska ske med hänsyn till idrott.
Arbeta för att ge förutsättningar till de grupper som 
bedriver eller önskar bedriva idrottsverksamhet längs 
kusten och i skärgården att locka fler deltagare och 
vidta de åtgärder som krävs för att kunna utföra verk-
samheten. Det är viktigt att ge stöd till dem som ofta 
ideellt förbättrar folkhälsan och lockar ut folk i den 
vackra kustmiljön. Aktuella grupper kan exempelvis 
vara swimrun, vindsurfing och kanotister. 

Exempel på riktlinjer från 
översiktsplanen
• Planera för god tillgång till tätortsnära 

natur.
• Säkra tillgången till bostadsnära parker 

och naturmiljöer.
• Utveckla Österåkers rekreativa stråk och 

miljöer.
• Utveckla tillgängligheten till kust- och 

sjönära strövområden.
• Ta tillvara på skärgårdens och landsbyg-

dens förutsättningar för besöksnäring.
• Viktiga hamnar ska ges förutsättningarna 

att utvecklas och ny bebyggelse för bostä-
der och/eller bebsöksnäring ska utredas i 
anslutning till dessa.

• Kultur- och fritidsutbudet ska ges förut-
sättningar att stärkas, särskilt i Mellansjö 
och Linanäs-Laggarsvik.
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Intressekarta turism och friluftsliv
Kartan visar nuläge samt var i kommunen hänsyn till turism och friluftsliv bör tas. Kartan redogör för olika typer av skyddad natur samt värdefulla platser för turismen och 
friluftslivet, som till exempel naturhamnar, badmöjligheter och gästhamnar. 

Ytterskärgården

Mellanskärgården
Ljusterö med omland

Fastlandets kuststräcka 
och Furusundsleden

Åkersberga

Skeppsdal

Roslags-kulla

Mellansjö

Åsättra

Linanäs

Ingmarsö
Finnhamn

Husarö

Storskär

Brottö

Örsö

Edö

Östra Lagnö
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Hänsynskarta stränder
Kartan visar exploateringsgraden i Österåkers kommun och områden med låg exploateringsgrad där hänsyn bör tas för att fortsatt möjliggöra tillgänghet till vattnet. De 
ytor som inte är utpekade eller redovisas som gröna innebär kuststräckor med ingen eller liten grad av exploatering. Kartan visar även strandskydd.

Ytterskärgården

Mellanskärgården

Ljusterö med omland

Fastlandets kuststräcka 
och Furusundsleden

Åkersberga

Skeppsdal

Roslags-kulla

Mellansjö

Åsättra

Linanäs Ingmarsö

Finnhamn

Husarö

Storskär

Brottö

Örsö

Edö

Östra Lagnö
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Kultur- och naturmiljö
I detta avsnitt beskrivs kultur- och naturmiljö som ett kust- och 
skärgårdsintresse samt föreslås utvecklings- och hänsynsriktlinjer. Kapitlet ska 
läsas som ett tillägg till översiktsplanen 2040. 

Kulturmiljö
Kulturmiljö avser den av människan påverkade 
fysiska miljön, allt från enskilda stenrösen till 
moderna stadsstrukturer. Kulturmiljön är en stor 
tillgång i ett samhälle. Läsbara spår av ett områdes 
historia ger platsen identitet och sammanhang.

Kusten och skärgården innehåller flera olika typer 
av kulturlandskap och landskapsvariation med 
skärgårdsjordbruk, herrgårdslandskap, åkerbruk och 
skogslandskap. Närheten till havet har historiskt 
spelat stor roll i kommunen.

Österåkers kommuns kulturmiljöprogram I Roslagen 
redogör för flera kulturmiljöer längs fastlandets 
kuststräcka och i skärgården. 

Inom det tematiska tillägget finns flera gårds- och 
herrgårdsmiljöer med Rydboholm i söder,  Östanå 
i norr och Marum i skärgården. Längs kusten finns 

även intressanta fornlämningar så som Knaborg och 
runstenen vid Stavs äng. 

På Ljusterö och Ingmarsö finns gamla skärgårdsbyar, 
fornlämningar och småskaligt skärgårdsjordbruk som 
tillsammans bildar värdefulla kulturlandskap. 

Kulturmiljön förändras hela tiden och byggs på med 
nya spår av människans verksamhet. All kulturmiljö 
har en gång varit en samtida miljö, levd och brukad 
av människor. Vid planering är det därför viktigt att 
se till vilka som är de definierande värdena i den sam-
tida strukturen, arkitekturen konsten och använd-
ningen av olika platser. Genom att tillvarata dessa 
värden, skapas möjligheter till framtida kulturmiljöer.

Grönstruktur
Naturen längs fastlandets kust präglas av ett sprick-
dalslandskap med långsträckta dalgångar och branter. 

Höga naturvärden finns knutna till de områden 
med ädellövskog, som tillsammans bildar ett viktigt 
ekologisk spridningssamband längs med kusten. Med  
spridningssamband menas naturtyper och livsmiljöer 
för växter och djur och hur de hänger samman. 
Fungerande spridningssamband för olika naturtyper 
är en viktig del i kommunens gröna infrastruktur.

På flera platser längs kusten finns även åker-, 
ängs- och betesmarker med höga natur- och 
kulturmiljövärden.

Skärgården präglas av ett småbrutet och delvis kargt 
landskap. På Ljusterös nordvästra kuststräcka finns 
ädellövskog liksom hagmarker och mindre områden 
med äldre barrskog. På nordöstra och södra delen av 
ön finns ett levande kultur- och jordbrukslandskap 
med naturvärden kopplat till hagmarker och bryn-
miljöer samt ädellövskog. 

Östra och västra Lagnö består av ett småbrutet 
landskap, liksom flera av de stora öarna i mellanskär-
gården såsom Husarö, Äpplarö, Särsö och Kålgårdsön 
som är en del av Ingmarsö. Fortfarande finns inslag 
av ängs- och betesmarker med artrik flora, även om 
de på flera platser hotas av igenväxning. Lundartade 
lövskogar förekommer på flera ställen och en del 
gamla lövträd förekommer, framför allt ek, alm och 
ask. 
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På Ingmarsö finns en väl bevarad skärgårdsbebyggelse 
och ett jordbruk som ännu är i drift. Ön har ett ljust 
öppet skogslandskap med mindre åkertegar, ängar 
och hagar med rik flora.  

Ytterskärgården består av många öar, kobbar och skär. 
På de större öarna finns inslag av mullrikare jordar 
och här finns en frodigare kalkgynnad vegetation. 
Flera av de större öarna bär spår av tidigare bete och 
strandzonerna kan många gånger fortfarande hysa 
hävdgynnade växter. Ytterskärgårdens unika miljöer 
är extra känsliga för störning, inte minst den rika 
sjöfågelfaunan. De mindre öarna utgörs tills stor del 
av karga hällmarker.

De störningskänsliga miljöerna i kust och skärgård 
både på land och i vatten, är komplexa och mycket är 
fortfarande oklart om dessa ekosystem och effekterna 
av mänsklig påverkan, såsom tillförsel av näringsäm-
nen, storskaligt fiske, förekomsten av miljöskadliga 
ämnen och klimatförändringarna. Livsmiljöer med 
livskraftig fauna i balans, präglade av biologisk 
mångfald som hyser plats åt en stor variation av arter 
och individer är nyckeln till hållbara ekosystem. 
Miljöövervakningen i länet visar dock att vissa arter 
ökat kraftigt i antal, som till exempel skarv, säl och 
spigg, medan andra arter istället minskar som t.ex. 
ejder, öring och gädda. Att öka kunskapen om vad 
som ligger bakom dessa trender och vad utvecklingen 
får för konsekvenser för ekosystemen, är av stor 
betydelse.

Blåstruktur
Österåkers kommun har en mångfald av naturtyper 
och detta gäller även vattenmiljöerna. I den frodiga 
innerskärgården, med dess vikar, finns goda förutsätt-
ningar för fiskars uppväxt och lek. Yttre skärgården 
med sitt klara vatten, är en känslig och relativt ostörd 
miljö, viktig för de arter som lever där. Dessa miljöer 
är även populära som rekreations- och turistmål. De 
olika delarna av skärgården har alla stora naturvärden 
men skiljer sig åt, vad gäller hur de bör förvaltas och 
utvecklas.

I Österåkers kommuns kust- och skärgårdsområden 
finns många platser med höga naturvärden, till exem-
pel grunda skyddade vikar med mycket växtlighet, 
rena sandbottnar och sund med strömmande vatten. 
I kommunen finns även flera havsmynnande vatten-
drag som erbjuder viktiga sötvattensmiljöer för olika 
arter, bland annat fungerar dessa platser som viktiga 
reproduktionslokaler för abborre och gädda. Dessa 
viktiga och känsliga vattendrag har ofta vandringshin-
der i form av dammar, borttagandet av våtmarker och 
riskerar därför att torka ut periodvis.

Att bevara en värdefull miljö, är mer resurseffektivt 
än att försöka återskapa värden som gått förlorade. 
Det är därför betydelsefullt att bevara vissa typer av 
miljöer som har stora värden och även miljöer med 
ovanliga värden. Detta måste beaktas vid utveckling 
av kust och skärgården. De mest känsliga och vär-
defulla miljöerna, de grunda beväxta vikarna, utgör 
oftast även de mest attraktiva för besöksnäringen 
och för utveckling av bryggor, varv och marinor. 

Om exploatering istället sker i mindre känsliga, mer 
exponerade, områden skulle det vara av stort värde 
för framförallt de grunda vikarnas naturvärden. 

Miljökvalitetsnormer för vatten
Österåkers kommun har flera vattenförekomster 
som till år 2021 eller senast 2027 ska uppnå 
miljökvalitetsnormerna god ekologisk status och 
god kemisk status enligt vattendirektivet. Detta är 

350



61

Del 4. Kust- och skärgårdsintressen

ett omfattande regelverk som inkluderar allt från 
föroreningar i vattnet till vandringshinder i vatten-
miljön. Föroreningar från bebyggelse, jordbruk, 
marinor, varv, fritidsbåtshamnar, samt båtar är en 
bidragande faktor till vattenförekomsternas status. 
Åtgärder måste till för att uppnå god ekologisk och 
kemisk status. Kommunen ska utreda samt följa upp 
att vattenmiljöer inte påverkas påtagligt negativt och 
att miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten inte 
påverkas avseende både ekologisk och kemisk status. 

Österåkers kustvatten uppnår inte kraven för dessa 
normer och åtgärder behöver vidtas för att uppfylla 
kraven. Förslag på åtgärder kommer att tas fram 
inom ramen för arbetet med lokala åtgärdsprogram 
för vatten i Österåkers kommun. 

Vid utveckling och planering är det viktigt att arbeta 
utifrån de riktlinjer och vägledningar som beskrivs 
i Österåkers kommuns dagvattenstrategi samt följa 
kommunens övriga styrdokument som redogör får 
åtgärder med syfte att förbätta miljökvalitetsnor-
merna för vatten. 

För att uppnå miljökvalitetsnormen kommer 
det krävas åtgärder i Österåker men även i våra 
grannkommuner som vi delar vattenförekomsterna 
med. För kommunens största havsmynnande 
vattendrag Åkers kanal finns en samverkan mellan 
Norrtälje, Vallentuna och Österåker som heter 
Åkerströmmen vattenvårdssamverkan, som arbetar 
med åtgärdsförslag.

Skyddade områden
Majoriteten av kommunens skyddade områden finns 
i kust- och skärgårdsområdet. Flertalet av reservaten 
utgör exempel på mellanskärgårdsnatur med hällmar-
ker, barrskogar, lövskogar, odlingsmarker, badklippor 
och skyddade naturhamnar. På fastlandet finns ett 
antal Natura 2000-områden som utgörs av kultur-
präglade trädklädda gräsmarker och strandängar. För 
att värna det särpräglade landskapet är delar av kust 
och skärgården också utpekade som riksintresse för 
naturvård, kulturmiljö och friluftsliv. 

Trots att många av kommunens skyddade områden 
finns längs kusten och i skärgården, så finns det 
väldigt få skyddade vattenområden. Det enda lagliga 
skydd som gäller i kommunens vatten är strandskydd 
vilket sträcker sig 100-300 meter (upp och ut) från 
strandlinjen. Åtgärder inom strandskyddat område, 
får utföras endast om det finns särskilda skäl.

Ett kulturrreservat finns på Brottö i mellanskärgården 
och utgör ett exempel på ett levande skärgårdsjord-
bruk (se intressekarta för kulturmiljö). 

Strandskydd 

Då Österåkers kommun har ett omfattande kustom-
råde, är strandskyddet en viktig fråga i utvecklingen 
av kommunen. Det påverkar både utvecklingen av 
tätorten, möjligheten att bedriva verksamheter och 
förutsättningar för byggnation och annan utveckling 
av fastigheter i skärgården. 

Allemansrätten ger stora möjligheter att nyttja skär-
gårdens vatten och det tillåts att komma nära bryggor 
och fastigheter, under förutsättning att du inte stör, 
skräpar ner eller förstör. 

Strandskyddet är en strikt lagstiftning och att äga en 
strandtomt i skärgården, eller bedriva en verksamhet 
ger inte automatiskt rätt att ha en brygga på din 
fastighet. En utveckling av skärgården behöver därför 
ske i enlighet med strandskyddslagstiftningen och 
enskilda intressen som privata bryggor och verksam-
heter kan behöva stå tillbaka för allmänna intressen, 
som tillgänglighet för friluftslivet och bevarande av 
känsliga miljöer. Kommunen stöder en utveckling av 
kust och skärgård och vill i den mån det är möjligt, 
underlätta för personer som bor och verkar i skärgår-
den. Detta omfattar även prövning av strandskydds-
dispenser. I och med att föreslagen utveckling av 
bostäder och verksamheter främst ligger inom redan 
befintliga strukturer möjliggörs dock till stor del en 
utveckling utan strandskyddsdispens. Övriga platser 
för utveckling som ligger inom strandskyddat område 
ska prövas enligt Miljöbalken, se informationsrutan 
på nästa sida. Ansvaret för att pröva strandskydds-
dispanser delas med länsstyrelsen, som har möjlighet 
att överpröva kommunens beslut. 
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Planeringsriktlinjer

Vårda och tillgängliggör kusten och skärgårdens 
kulturmiljöer.
Kulturmiljöerna längs kusten och i skärgården ska 
göras mer tillgängliga genom till exempel skötsel, 
information och utveckling av rekreativa stråk i 
kulturmiljö. Vid planläggning ska hänsyn tas till 
landskapets karaktär och historia.

Bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och
miljöer i kust och skärgården.
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska bevaras. 
Ändringar på sådana byggnader får inte förvanska 
byggnaden eller miljön byggnaden befinner sig i.

Beakta landskapsbilden i planeringen.
Vid planläggning längs kusten och i skärgården ska 
en landskapsanalys och kulturmiljöanalys göras. 
Landskapsbilden ska beaktas från både land och 
vatten. 

Ta hänsyn till bebyggelsen inom gamla 
skärgårdsbyar.
Kulturhistoriskt värdefulla skärgårdsbyar ska bevaras. 
Karaktäristiskt för äldre skärgårdsbyar är bland annat 
en samlad bebyggelse med oregelbunden struktur. 
Byarna placerades ofta invid ett skyddat hamnläge 
med ett omgivande småbrutet odlingslandskap.

Vid planering som påverkar marina kulturmiljöer 
och fornlämningar på land ska hänsyn till dessa 
tas.
Fornlämningar under vattenytan är skyddade. Många 
av dessa lämningar utgörs av förlista fartyg. Vid 

Bottenflora i Österåkers skärgård. Foto Ekologigruppen

Strandskydd
Österåkers kommun består av ett stort kustområde och strandskydd gäller generellt i hela detta område, om det inte 
har upphävts i planbestämmelser. Strandskydd gäller från strandlinjen och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp 
på land. I utvalda områden som bedömts ha stort värde för allmänhetens tillgänglighet har skyddet förlängts upp till 300 
meter från strandlinjen. Vilka områden som är berörda av utökat strandskydd har beslutats av Länsstyrelsen.

Strandskyddets syften är att upprätthålla allemansrättslig tillgänglighet i strand området och att skydda växt- och djurlivet 
där. Enligt 7:13§ miljöbalken är meningen att varaktigt upprätthålla dessa värden och även områden som inte frekventeras 
av friluftslivet, eller har stora biologiska värden ska skyddas, då dessa i framtiden kan få ett större värde för strandskyd-
dets syften. Inom strandskyddat område är det förbjudet enligt 7:15§ miljöbalken att uppföra byggnader och anläggningar 
som påverkar möjligheterna för allmänheten att röra sig fritt samt att utföra åtgärder som innebär en väsentlig förändring 
av livsvillkoren för växter och djur. För att få göra något av detta, krävs godkännande av en ansökan om strandskyddsdis-
pens hos kommunens byggnadsnämnd. Inom strandskyddat område är det förbjudet enligt 7:15§ miljöbalken att uppföra 
byggnader. Det är även förbjudet att uppföra anläggningar som påverkar möjligheterna för allmänheten att röra sig fritt 
samt att utföra åtgärder som innebär en väsentlig förändring av livsvillkoren för växter och djur. För att få göra något av 
detta, krävs godkännande av en ansökan om strandskyddsdispens hos kommunens byggnadsnämnd.

För att kunna få dispens krävs ett särskilt skäl enligt 7:18c § miljöbalken. Om det inte finns ett särskilt skäl kan kommu-
nen inte ge strandskyddsdispens oavsett andra faktorer som liten miljöpåverkan av åtgärden eller att den inte har effekt 
på allemansrättslig tillgänglighet. Vad som är ett särskilt skäl definieras förutom av miljöbalken, av juridisk praxis. Även om 
det finns ett särskilt skäl är det inte givet att strandskyddsdispens kan ges då åtgärden inte heller får strida mot strand-
skyddets syften. 
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planering av exempelvis nya kabeldragningar under 
vattnet och muddringsarbeten ska hänsyn till de 
marina kulturmiljöerna tas. Vid planering ska även 
hänsyn tas till fornlämningar på land. 

Stor hänsyn ska tas till kulturpräglade naturmiljöer 
med åker-, ängs- och betesmark. 
Förutom kulturarvets uttryck i landskapet finns också 
ett biologiskt kulturarv kopplat till dessa miljöer där 
den historiska skötseln av landskapet har genererat 
en rik biologisk mångfald. Dessa kulturpräglade 
naturmiljöer är dessutom karaktäristiska för kust- och 
skärgårdslandskapet varför stor hänsyn ska tas till 
dem. 

Främja jordbruksverksamhet som håller markerna 
öppna genom bete och odling. 
Det småskaliga kulturlandskapet, med omväxlande 
åkrar, ängs- och hagmarker och ädellövskogar, hotas 
ofta av igenväxning. Utvecklingen riskerar att utarma 
kultur- och naturvärden som är karaktäristiska för 
kust- och skärgård, liksom möjligheterna till natur-
turism och friluftsliv i kommunen. Kommunen ska 
i den mån det är möjligt stötta initiativ som syftar 
till att hålla kusten och skärgårdens kulturlandskap 
öppna.

Bevara ytterskärgårdens käns-
liga naturmiljö och djurliv.                                                            
Den känsliga miljön i ytterskärgården ska i huvudsak 
lämnas orörd, med ett skonsamt nyttjande för 
besöksnäring och marint friluftsliv. Exploatering av 
ytterskärgården ska undvikas.

Värna sprickdalslandskapet med bibehållna 
långsträckta dalgångar och impediment. 
Åtgärder som påverkar dalgångarnas agrara prägel 
och som bryter dess långsträckta karaktär ska undvi-
kas. Dalgångarnas karaktär ska värnas genom att ny 
bebyggelse anpassas i skala och placering.

Ta hänsyn till ekosystemtjänster både på land och i 
vatten. 
Kommunen ska bidra med kunskap om samt vid-
makthålla och utveckla viktiga ekosystemtjänster, 
genom att på översiktlig eller områdesnivå analysera 
tillgången till och behovet av olika tjänster. Vid 
utveckling ska hänsyn till ekosystemtjänster tas 
genom att tillhandahålla och värna om ytor för till 
exempel dagvattenrening, översvämningshantering, 
biologisk mångfald, livsmedelsproduktion och 
kulturella upplevelser. Kommunen ska bidra med 
kunskap om vilka ekosystemtjänster som finns och 
hur vi kan tillvarata dem. Kommunen ska arbeta 
strategiskt för att vidmakthålla och utveckla viktiga 
ekosystemtjänster, genom att på översiktlig eller 
områdesnivå analysera tillgången till och behovet av 
olika tjänster. Vid bebyggelseutveckling ska hänsyn 
till ekosystemtjänster tas.

Planera med hänsyn till biologisk mångfald och 
ekologiska spridningssamband. 
Genom att öka kunskapen om, och identifiera höga 
naturvärden och värdefulla naturmiljöer och dess 
spridningssamband stärks inte bara kommunens 
ekologiska hållbarhet och resiliens, utan också 
vår identitet, attraktivitet och  föreskomsten av 
ekosystemtjänster.

Värna vattenområden med höga biologiska 
värden.
Vid exploatering ska hänsyn tas till områden med 
höga biologiska värden. Utveckla områdena med 
skötsel och tillsyn, för att skapa förutsättningar för 
vistelse i dessa områden. Grunda, oexploaterade, 
skyddade vikar är en viktig miljön för rekrytering av 
fisk i kustområdet. Miljöerna behöver ses i sin helhet 
och skyddas även utöver strandskyddet. 

Vandringshinder för fisk ska åtgärdas och nya 
hinder ska inte anläggas.
Åtgärder i vattendrag ska utformas så att de inte 
skapar ett vandringshinder. Innan nya konstruktioner 
i vattendrag anläggs, till exempel vägtrummor, ska 
påverkan på djurs rörelse alltid kartläggas med hjälp 
av ekologisk expertis. Befintliga vandringshinder ska 
åtgärdas.

Kompensationsåtgärder för ingrepp i värdefulla 
natur- och vattenmiljöer.
Att bevara värdefulla natur- och vattenmiljöer och 
deras ekosystemtjänster ska alltid vara första alter-
nativet. När ingrepp i värdefulla vattenmiljöer ändå 
sker, ska kompensationsåtgärder utföras. Åtgärderna 
varierar utifrån de värden som påverkas. I största 
möjliga mån ska dessa utföras i samma område som 
ingreppet. 

Samarbeta med olika organisationer som utför 
miljökvalitetshöjande åtgärder i vatten.
Kommunen ska samverka med olika organisationer 
som utför miljökvalitetshöjande åtgärder i vatten. 
Kommunen ska vid behov delta i projekt och bidra 
med expertis.
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Värna vattenkvaliteten för att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för vatten.
Vid planering och exploatering ska hänsyn tas till 
möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna för 
vatten med hänsyn till vattenförekomsternas status, 
genom bland annat en hållbar dagvattenhantering 
i linje med kommunens översiktsplan och dagvat-
tenstrategi. Hur vattenförekomsterna påverkas av 
exploatering ska alltid utredas och om det finns risk 
att miljökvalitetsnormerna överskrids ska förebyg-
gande åtgärder vidtas. Utveckling som sker i angräns-
ning till grundvattenförekomster, får endast margi-
nellt påverka grundvattnets kvantitet eller kvalitet så 
att varken kemisk eller kvantitativ status försämras. 
Vid beslut om exploatering eller verksamheter som 
påverkar en vattenförekomst som berör flera kommu-
ner ska samråd ske mellan kommunerna. 

Exempel på riktlinjer från 
översiktsplanen

• Ta hänsyn till fornlämningar vid 
planläggning.

• Värna särskilt värdefulla områden för 
naturvården.

• Gör hållbara avvägningar mellan jord-
bruksmark och väsentligt samhällsintresse.

• Värna grunda skyddade vikar med mycket 
växtlighet.

• Dagvattenhanteringen ska vara hållbar 
och dagvatten ska ses som en resurs. Naturvärdesinventering i Österåkers skärgård. Foto Ekologigruppen<Ingen överlappande länk>
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Del 4. Kust- och skärgårdsintressen

Intressekarta kulturmiljö
Kartan visar nuläge samt var i kommunen hänsyn till kulturmiljön bör tas. Kartan redogör för riksintressen för kulturmiljövården samt kommunala kulturmiljöintressen 
som till exempel Ingmarsö. Marina miljöer samt byggnadsminnen pekas ut i kartan. 

Ytterskärgården

Mellanskärgården
Ljusterö med omland

Fastlandets kuststräcka 
och Furusundsleden

Åkersberga

Skeppsdal

Roslags-kulla

Mellansjö

Åsättra

Linanäs
Ingmarsö

Finnhamn

Husarö

Storskär

Brottö

Örsö

Edö

Östra Lagnö

Rydbo
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Intressekarta naturmiljö
Kartan visar nuläge samt var i kommunen hänsyn till naturmiljön bör tas. Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) är områden där särskild hänsyn till miljön ska tas. 
Vid planläggning ska förekomsten av ESKO alltid, enligt MKB-förordningen, beaktas inom miljökonsekvensbeskrivningar. 

Ytterskärgården
Mellanskärgården

Ljusterö med omland

Fastlandets kuststräcka 
och Furusundsleden

Åkersberga

Skeppsdal

Roslags-kulla

Mellansjö

Åsättra

Linanäs Ingmarsö

Finnhamn

Husarö

Storskär

Brottö

Örsö

Edö

Östra Lagnö
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Del 4. Kust- och skärgårdsintressen

Biotopkartering Ingmarsö
Biotopkarteringen visar värdefulla naturmiljöer på Österåkers kommuns kärnö Ingmarsö med omland. 

Ingmarsö

Finnhamn

Brottö
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Intressekarta vattenmiljö
Kartan för vattenmiljö visar nuläge samt var i kommunens vatten det finns naturvärden. Värderingarna är gjorda 2008-2009 i samband med framtagandet av kommunens 
underlagsrapporter till Strategi för de gröna frågornas hantering i Österåkers kommun. Uppdatering och tillägg till materialet gjordes 2019 i samband med arbetet med det 
tematiska tillägget. I naturvärdesinventeringarna framgår vilka naturvärden som avses. 

Ytterskärgården
Mellanskärgården

Ljusterö med omland

Fastlandets kuststräcka 
och Furusundsleden

Åkersberga

Skeppsdal

Roslags-kulla

Mellansjö

Åsättra

Linanäs Ingmarsö

Finnhamn

Husarö

Storskär

Brottö

Örsö

Edö

Östra Lagnö
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Del 4. Kust- och skärgårdsintressen

Teknisk försörjning
I detta avsnitt beskrivs teknisk försörjning som ett kust- och skärgårdsintresse 
samt föreslås utvecklings- och hänsynsriktlinjer. Kapitlet ska läsas som ett 
tillägg till översiktsplanen 2040.

Dricksvattenförsörjning 
Dricksvatten är en viktig förutsättning för att till-
skapa en levande kust och skärgård. Delar av fastlan-
dets kust och skärgården har idag tillgång till kom-
munens allmänna VA-nät och utredning om fortsatt 
utbyggnad beskrivs i kommunens översiktsplan och 
VA-plan. I Stockholms län är det en liten andel av 
befolkningen som har enskild vattenförsörjning i 
form av egna borrade brunnar eller gemensamhetsan-
läggningar. Av de som har enskild vattenförsörjning 
finns flertalet i länets kust- och skärgårdsområden. I 
Österåkers kommun finns det uppskattningsvis cirka 
5000 enskilda vattentäkter. 

Längs kusten och skärgården finns det problem med 
vattenbrist, vattenkvalitet och saltvatteninträngning 
i enskilda vattentäkter. På grund av berggrundens 
naturliga kemiska sammansättning, förekommer 
i vissa fall höga halter av framförallt radon, uran, 
bly och arsenik i enskilda brunnar, som innebär att 
vattnet bedöms som otjänligt och behöver åtgärdas. 

Längs fastlandets kust och i skärgården finns det 3 
områden som har vattenskydd, Linanäs, Lillnäs och 
Roslags-Kulla. Vid planering ska hänsyn tas till de 
föreskrifter som finns för vattenskyddsområdena. 

Avfall- och avloppshantering
Förutsättningarna för insamling och transport 
av avfall skiljer sig mellan olika kommundelar. 
Skärgårdsbebyggelsens lantliga karaktär med en infra-
struktur som består av små enskilda bryggor, mindre 
grusvägar och ofta enbart en stig som leder fram till 
fastigheterna, innebär en utmaning för renhållarna 
att hämta hushållsavfall vid varje fastighet. Liknande 
förutsättningar återfinns för stora delar av fastlan-
dets kuststräcka. En välfungerande och miljövänlig 
avfallshantering med tryggt system för insamling och 
transport där renhållarnas arbetsmiljö, samt brukar-
nas tillgänglighet för att slänga och sortera sitt avfall 
är viktiga aspekter i att skapa en hållbar utveckling av 
kust och skärgård. 

Längs kusten och i skärgården finns flera 
återvinningsstationer för material som omfattas av 
producentansvaret. I skärgården nyttjas idag en fly-
tande återvinningscentral som möjliggör insamling av 
grov-, el- och farligt avfall från hushållen. Fastlandets 
kuststräcka har nära till kommunens återvinnings-
central Brännbacken. Centralt på Ingmarsö skapas en 
mindre återvinningsscentral för flera fraktioner.

Till följd av nya förordningar för tidningar och 
förpackningar ska producenterna av dessa erbjuda 
hämtning av avfallet bostadsnära. Detta innebär att 
ett insamlingssystem kommer att upprättas även 
längs kusten och i skärgården. Enligt förordningen 
ska fastighetsägarna underlätta hämtningen av detta 
avfall, vilket innebär att det ska vara möjligt att ta 
sig fram till platserna där producenterna kan hämta 
materialet på ett godtagbart vis. Förordningen har 
även ändrats gällande matavfall, där fastighetsnära 
insamling ska erbjudas. Ny lagstiftning i miljöbalken 
medför även att bygg- och rivningsavfall som inte 
producerats i en yrkesmässig verksamhet klassas som 
avfall som kommunen ansvarar för. Detta medför att 
kommunen ska säkerställa att hämtningen kan ske av 
dessa avfallsslag på ett hållbart och långsiktigt sätt. 

Sopmajan är till för det rörliga friluftslivets behov av 
avfallshantering vid utflykter och fritidsaktiviteter. 
Tanken är att vid friluftsliv tas skräpet med tillbaka 
eller till en plats där skräpet kan slängas. Fler sop-
major kan tillkomma, men på flera platser har dock 
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

dessa fått stängas då de istället fylls med hushållsso-
por, som ska slängas i egen soptunna.

Längs fastlandets kuststräcka och i skärgården finns 
många enskilda avlopp som behöver tömmas på slam. 
I skärgården görs detta antingen direkt från en båt 
när så är möjligt eller från ett terränggående töm-
ningsfordon som körs i land från båten. I många fall 
krävs att tömningspersonal drar slangar långa sträckor 
för att komma åt att tömma avloppen.  

Trots korrekt hantering av enskilt avlopp kan mäng-
den av dem orsaka stor påverkan på recipienter, sjöar 
eller vattendrag. Vid utveckling är det viktigt att ta 
hänsyn till markens geologiska förutsättningar att 
rena avloppsvatten och vattenrecipienternas tålighet i 
relation till utbyggnad av fler enskilda avlopp. 

Delar av fastlandets kust och skärgården har idag 
tillgång till kommunens allmänna VA-nät och utred-
ning om fortsatt utbyggnad beskrivs i kommunens 
översiktsplan och VA-plan. 

Latrintömning för fritidsbåtar
För fritidsbåtar finns det ett 10-tal platser i kom-
munen där latrin kan tömmas. Från och med 2015 
är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från 
fritidsbåtar i hav, sjöar och vattendrag. Toalettavfall 
som sprids i naturen påverkar miljön negativt bland 
annat genom att påverka halterna av näringsämnen i 

vattnet. En välfungerade och tillgänglig struktur för 
hanteringen av latrintömning från båtar bidrar till en 
bättre närmiljö i kust och skärgården samt bidrar till 
att miljökvalitetsnormerna för vatten kan nås.

Fiber
Det digitala samhället har behov av en mer utbyggd 
och trygg fiberinfrastruktur. Sverige har som mål 
att hela landet bör ha tillgång till infrastruktur som 
medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster 
som stödjer digitalisering. I Österåker finns bland 
annat Österåkers stadsnät, ÖSAB som arbetar för ett 
utbyggt fibernät. Idag är större delar av Österåkers 
kommun utbyggt med fiber, däribland mellan- och 
ytterskärgården samt delar av Ljusterö och fastlandets 
kuststräcka.   

Tillgång till fiberinfrastruktur är en viktig förutsätt-
ning för att människor ska kunna leva, bo och verka 
längs fastlandets kust och i skärgården. Inom skolan 
kan en trygg och säker infrastruktur för fiber inne-
bära ökad möjlighet för utbildning och för företag en 
större möjlighet för utveckling och expansion.  

Elförsörjning
Trygg och säker elförsörjning längs fastlandets kust 
och i skärgården är en viktig förutsättning för en 
vidare utveckling av området, för privatpersoner och 
verksamheter. Stormar och hårt väder har visat på 

känsligheten i elförsörjningen. Genom att gräva ner 
elkablar och isolera luftledningar pågår ett arbete med 
att vädersäkra elförsörjningen. Leveranssäkerheten 
och kapaciteten har även höjts genom insatser och 
planerade insatser gällande transformatorstationer, på 
södra och norra Ljusterö och längs fastlandets kust. 

I skärgården finns två större vindkraftverk, vid etable-
ring av fler vindkraft ska riktlinjerna i kommunens 
vindkraftutredning från 2009 följas. 

En god elförsörjning är en förutsättning för en 
hållbar utveckling, med bland annat laddningsmöj-
ligheter för bilar och båtar som drivs med el.

Vindkraftverk på Ljusterö.<Ingen överlappande länk>
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Del 4. Kust- och skärgårdsintressen

Planeringsriktlinjer
Verka för ett väl utbyggt fibernät längs fastlandets 
kust och i skärgården.
Kommunen ska verka för ett utbyggt fibernät inom det tema-
tiska tilläggets avgränsning. 

Samordna utbyggnad av fibernätverk.
Vid utbyggnad av annan infrastruktur i kust och skärgården, 
som vägar, energisystem, vatten och avlopp ska möjligheten 
för bredband möjliggöras. 

Säkra dricksvattenförsörjning vid 

nyexploatering.
Ny bebyggelse längs fastlandets kust och i skärgården ska 
anpassas till tillgången och kvaliten på dricksvatten. I övrigt 
ska exploatering begränsas på platser där tillgången på 
dricksvatten inte är tillräcklig eller där det inte går att säkra.

Säkra dricksvattenförsörjning.
Kommunen ska vidare säkerställa att det finns erforderligt 
skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som 

försörjer fler än 50 hushåll eller där vattentäktens uttag är mer 
än 10m3/dygn. 

Tillgodose behovet av tillgängliga platser för 
avfallshantering vid utveckling. 
Gemensamma platser för insamling av avfall ska planeras 
lättillgängliga för alla människor längs fastlandets kuststräcka 
och i skärgården. Platserna ska vara strategiskt utvalda och 
lämpliga utifrån den infrastruktur som behövs för att hantera 
avfallshämtningen från både land och vatten. 

Skapa förutsättningar för det rörliga friluftslivet på 
land och vatten att hantera sitt avfall.
Förutsättningar ska finnas och utvecklas för det rörliga 
friluftslivet att hantera sitt avfall hållbart, däribland båtlivets 
tillgång till en säker och tillgänglig latrintömning.

Verka för att minska avfallsmängderna och öka 
andel återvunnet material.
Genom information och tillgängliga lösningar ska kommunen 
verka för minskade avfallsmängder. Genom välplanerade och 
välsorterade återvinningslösningar kan ett cirkulärt kretslopp 
skapas. 

Främja en etablering och utbyggnad av förnybara 
energikällor.
Verka för etablering och utbyggnad förnybara energikällor 
som våg-, vind-, vatten- och solkraft med hänsyn till kust och 
skärgårdens natur- och kulturvärden. 

Verka för en hållbar hantering av vatten och avlopp 
längs fastlandets kust och i skärgården.  
Verka för hållbar hantering av vatten och avlopp längs 
fastlandets kust och i skärgården samt arbeta i linje med 
kommunens VA-plan gällande utveckling av kommunalt VA i 
utpekade delar av fastlandets kuststräcka och i skärgården.   

Exempel på riktlinjer från översiktsplanen

• Utbyggnad av VA-områden ska utgå från VA-planens utredningsplan.
• Främja hållbara VA-lösningar utanför VA-verksamhetsområden
• Långsiktig vattenförsörjning ska säkras
• Dagvattenhanteringen ska vara hållbar och dagvatten ska ses som en 

resurs

• Ställ om kommunens energianvändning till förnybar energi
• Planera och möjliggör utbyggnad av tekniska anläggningar utifrån behov
• Verka för ett utbyggt fjärrvärmenät
• Möjliggör en säker avfallshantering
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Intressekarta teknisk försörjning
Kartan visar nuläge samt var i kommunen särskild hänsyn till den tekniska försörjningen bör tas. Kartan redogör för den tekniska infrastrukturen i skärgården med större 
reningsverk, återvinningsstationer, vindkraftverk med mera. 

Ytterskärgården
Mellanskärgården

Ljusterö med omland

Fastlandets kuststräcka 
och Furusundsleden

Åkersberga

Skeppsdal

Roslags-kulla

Mellansjö

Åsättra

Linanäs
Ingmarsö

Finnhamn

Husarö

Storskär

Brottö

Örsö

Edö

Östra Lagnö
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Del 4. Kust- och skärgårdsintressen

Översiktsplanens karta över utredningsområden för kommunalt VA
Kartan visar översiktsplanens karta över hela kommunen gällande utredning för kommunalt VA. Utredning av kommunalt VA är indelad i tre tidsperioder, period 1, 2 och 
3. Ytterligare information går att få i VA-planen samt i kommunens översiktsplan. 
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Klimat, hälsa, risk och sårbarhet
I detta avsnitt beskrivs klimat, hälsa, risk och säkerhet som ett kust- och 
skärgårdsintresse samt föreslås utvecklings- och hänsynsriktlinjer. Kapitlet ska 
läsas som ett tillägg till översiktsplanen 2040.

Höjda havsnivåer
Genom sin geografiska placering utgör kustlandet 
och skärgården sårbara områden för klimatföränd-
ringar i och med bland annat höjda havsnivåer. Den 
klimat- och sårbarhetsanalys för Österåker som tagits 
fram 2015-2016 samt klimatanpassningsplanen från 
2018, visar på områden som riskerar att drabbas av 
stigande vattennivåer av förhöjda havsvattennivåer 
och ökad skyfallsproblematik.

Längs fastlandets kust och i skärgården pekas två 
större områden med bebyggelse ut som särskilt 
känsliga för höjda vattennivåer, Linanäs/Laggarsvik 
vid Edsviken på Ljusterö samt Östanå på fastlan-
det. Kopplat till områdena finns det flera specifika 
punkter eller vägsträckningar som är extra utsatta 
för höjda vattennivåer, exempelvis färjelägena vid 
Furusundsleden och Ljusterövägen vid Marum. I 
klimatanpassningsplanen från 2018 beskrivs proble-
matiken samt förslag på åtgärder för att säkerställa en 
god och hållbar livsmiljö.  

Klimatförändringarna kan mötas på olika sätt, bland 
annat genom förebyggande åtgärder, skyddsåtgärder, 
beredskap och återställande åtgärder. Att inom den 
fysiska planeringen arbeta med mångfunktionella 
ytor är ett sätt att hantera klimatförändringarna. 
Utöver åtgärder finns det även olika förhållningssätt 
till klimatanpassning, vilka kan sammanfattas i tre 
olika strategier: attack, försvar och reträtt. Med attack 
menas en planering som direkt möter klimathotet, 
exempelvis genom vattentålig byggteknik. Försvar 
omfattar olika typer av skyddsåtgärder som vallar och 
murar. Reträtt innebär att backa från hotet genom 
att olämpliga områden lämnas från exploatering och 
nyttjas istället som rekreation- och grönområden. 

Farligt gods och andra riskkällor 
Längs fastlandets kust och i skärgården finns det 
verksamheter och platser som generar transporter och 
hantering av farligt gods. Olyckor med miljöfarliga 
ämnen kan få konsekvenser för både människor och 

miljö, i form av till exempel förorenande vattentäkter 
och läckage av farliga ämnen i värdefulla naturom-
råden. Hantering av olika typer av riskkällor är en 
förutsättning för en långsiktig och hållbar utveckling. 
Vid planering ska risker identifieras så att hänsyn kan 
tas och nödvändiga riskreducerande åtgärder vidtas.  

Buller är ett problem vid de större vägarna på 
Ljusterö och längs fastlandets kust, samt vid olika 
typer av särskilda verksamheter såsom vindkraft och 
färjelägen. Buller från sjötransporter och friluftsliv på 
vattnet kan också upplevas som en störning.

Markföroreningar
Förorenad mark går att finna längs hela fastlandets 
kuststräcka och i skärgården, platser som äldre indu-
strier och verksamheter som till exempel marinor, 
varv och fritidsbåtshamnar Med ett förändrat klimat 
med ökad andel skyfall, översvämningar, skred och 
erosion som konsekvens finns en ökad risk för sprid-
ning av dessa markföroreningar. Markföroreningarna 
är en viktig fråga för både människors hälsa och 
miljön samt påverkar möjligheten för utveckling. 
Linanäs och Laggarsvik pekas ut av Österåkers 
kommun i klimatanpassningsplanen från 2018 som 
ett särskilt känsligt område för spridning av markför-
eningar i samband med skyfall och översvämningar. 
Utöver dessa finns fler platser, exempelvis kommu-
nens hamnar, både på fastland och öar, med risk att 
läcka ytterligare föroreningar vid havsnivåhöjningar 
eller skyfall. 
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Del 4. Kust- och skärgårdsintressen

Risk för ras, skred och erosion
Markförhållandena i Österåkers kust- och skär-
gårdsområden präglas främst av berg och morän. 
Områden av lerjordar och annan jordmån förekom-
mer, bland annat vid Östanå, Linanäs och Mellansjö. 
Vid kraftiga regn och översvämningar kan särskilt 
lerjordar påverkas vilket ökar risken för ras och skred. 
Erosion präglar delar av skärgården och fastlandets 
kuststräcka, främst genom den tunga båttrafiken med 

blanda annat större färjor genom Furusundsleden. 
Finkorniga jordarter eroderas snabbare än andra 
vilket gör att området vid Östanå är särskilt känsligt 
för den erosion som transporterna i Furusundsleden 
orsakar. Erosion av stränder påverkar bland annat 
grunda vikar och fiskars möjlighet till reproduktion. 

Ett förändrat klimat innebär ökade risker för ras och 
skred vilket påverkar möjligheterna att bo, verka och 

leva längs fastlandets kust och i skärgården. Genom 
förändrade egenskaper i marken genom skred och ras 
och även erosion kan även dricksvattenförsörjningen 
bli hotad.  
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Planeringsriktlinjer
Planera för hälsosamma livsmiljöer längs kusten 
och i skärgården. 
Ny bebyggelse ska planeras så att det inte uppstår 
besvär för människor gällande buller, luft- och vat-
tenföroreningar. Bebyggelse vid vägar för transporter 
av farligt gods, störande verksamheter samt verksam-
heter som kan innebära särskilda risker vid olyckor 
ska planeras på ett sätt som gör att riskerna bedöms 
acceptabla för samhället. 

Verka för minskad påverkan av erosion i 
Furusundsleden. 
Genom samverkan och gemensam målsättning 
ska stränder och värdefulla naturområden längs 
Furusundsleden tryggas från vidare erosionsskador. 

Verka för att klimatsäkra miljöfarliga verksamheter 
i riskområden för översvämning, ras, skred och 
erosion.
För verksamheter som ligger vid vattnet eller på 
platser där det finns risk för översvämning, ras, 
skred eller erosion ska kommunen i samverkan med 
berörda aktörer verka för klimatsäkrande åtgärder 
för att minimera risken för spridning av miljöfarliga 
ämnen.  

Vid ny bebyggelse i översvämningshotade områden 
ska klimatanpassade åtgärder vidtas.
Ny bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande 
vikt, bör placeras med lägst grundläggningsnivå 
minst 2,70 meter över havet (RH2000). Vid avsteg 

från detta ska det motiveras med utredningar, karte-
ringar, riskbedömningar och den nya bebyggelsen ska 
vara utformad för att klara översvämningar och höga 
vattenflöden. 

Vid utveckling ska hänsyn tas till risken för 
markföroreningar. 
Vid utveckling behöver hänsyn tas till hanteringen 
av markföroreningar och en bedömning göras över 
risken för markföroreningar innan en exploatering 
görs. Särskilt i de områden där risken för detta anses 
hög, t.ex. Linanäs/Laggarsvik. 

Vid utveckling ska kommunen verka för en 
klimatsäkrad och tillgänglig infrastruktur. 
Vid utveckling ska kommunen verka för en 
klimatsäkrad infrastruktur som vid översvämning 
och skyfall eller i händelse av annan klimatrelaterad 
incident förblir tillgänglig. Kommunen ska arbeta 
utifrån nationella riktlinjer för klimatanpassning samt 
kommunens klimatanpassningsplan från 2018. 

Skapa förutsättningar för en god bebyggd miljö 
avseende ett förändrat klimat 
Den bebyggda miljön ska bidra till att goda och häl-
sosamma livsmiljöer skapas. Kommunen ska arbeta 
kontinuerligt med planering på en såväl översiktlig 
som mer detaljerad nivå för att risker för människors 
hälsa och säkerhet hanteras. I samverkan med andra 
aktörer ska kommunen verka för ökad kunskap och 
information om klimatanpassning och att såväl ny 
som befintlig bebyggelse kan säkras. 

  
Exempel på riktlinjer från 
översiktsplanen

• Planera för att risker som transporter av 
farligt gods genom bebyggda områden 
medför ska bli acceptabla

• Vid exploatering av misstänkt förorenade 
områden ska föroreningar i marken och 
grundvattnet utredas 

• Planera för en resilient kommun
• Ny bebyggelse ska inte försvåra för 

möjligeten att skydda befintlig
• Vid planläggning ska hänsyn till extrema 

regn tas
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Intressekarta klimat, hälsa, risk och sårbarhet
Kartan visar befintliga riskobjekt som medför störst risk i Österåkers kommuns kust och skärgård. Kartan visar också de områden som är geologiskt sårbara på grund av en 
hög spridningsrisk i grundvattnet, vidare visar kartan vattenskyddsområden samt framtida havsvattenstånd, samt rekommenderad lägsta grundläggningsnivå. 

Ytterskärgården
Mellanskärgården

Ljusterö med omland

Fastlandets kuststräcka 
och Furusundsleden

Åkersberga
Skeppsdal

Roslags-kulla

Mellansjö

Åsättra

Linanäs
Ingmarsö

Finnhamn

Husarö

Storskär

Brottö

Örsö

Edö

Östra Lagnö
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Riksintressen och Natura 2000
Detta avsnitt redovisar de riksintressen samt Natura 2000 områden inom de 
tematiska tilläggets avgränsning samt kommunens ställningsstagande. 

Kulturmiljö
Inom avgränsningen för tillägget finns två riksintres-
sen för kulturmiljön, Rydboholm och Roslags-Kulla.

Roslags-Kulla
Ställningstagande                                       
Riksintresset bedöms att påverkas då utveckling 
föreslås i Roslags-Kulla och Östanå. En aktualitets-
prövning av planprogrammet för området genomför-
des 2019 med hänsyn till bland annat riksintresset. 
Tidigare föreslagen bebyggelse i anslutning till 
Östanå slott och Lo kvarn har strukits ur program-
met. Det tematiska tillägget bygger på det aktuali-
tetsprövade programmet och beskriver att vid fortsatt 
utveckling ska stor hänsyn tas till befintlig miljö och 
att ingen påtaglig skada får ske på riksintresset. I 
samband med planlägging ska ytterligare utredningar 
göras av kulturmiljön där det upplevs som lämpligt. 
Riksintresset bedöms inte utsättas av påtaglig skada. 

Motivering för riktsintresset                
Herrgårdslandskap med gårdsanläggningar som speg-
lar olika sidor av 1700-talets herrgårdskultur, både 
vad gäller gårdarnas storlek och arkitekturutveckling 
samt Roslags-Kulla sockencentrum med märklig 
träkyrka från 1706.

Uttryck för riksintresset                                    
Östanå slott som dominerar bygden, och den 
mindre och enklare Mälby herrgård, med huvud-
byggnader i nyklassicism respektive karolinsk stil. 
Barockträdgården vid Östanå, som sträcker sig ner 
mot Saltsjön. Ekonomibyggnader, Östanå såg med 
arbetarbostäder och andra byggnader och anlägg-
ningar som visar på verksamheten vid herrgårdarna. 
Alléer, gamla vägsträckningar och det av godsdriften 
präglade kulturlandskapet. Roslags-Kulla kyrka i en 
arkitekturstil som hör hemma i Finland, med f.d. 
kommunisterbostad och två äldre skolhus. 

Rydboholm
Ställningstagande                                       
Riksintresset bedöms inte påverkas av det tematiska 
tillägget till översiktsplanen då ingen ny utveckling i 
området förelås. 

Motivering för riktsintresset                
Herrgårdslandskap, med Rydboholms slott och 
Östra Ryds kyrka, som visar levnadsbetingelserna för 
landets främsta adelssläkter alltsedan medeltidens 
slutskede. 

Uttryck för riksintresset                                    
Rydboholms slott med det fristående Vasatornet från 
1400-talet, ett kärntorn med såväl bostads och för-
svarsfunktioner, och huvudbyggnad som i grunden är 
från 1500-talet men som fick sitt nuvarande utseende 
från 1700-talet. Den stora engelska parken med olika 
monument och små byggnader. Ekonomibyggnader 
och anläggningar som hör ihop med godsets verk-
samhet, samt det av herrgårdsdriften präglade land-
skapet med vidsträckta åkrar, alléer, arrendegårdar 
och torp, flera med enhetlig utformning. Östra Ryds 
kyrka, som både är sockenkyrka och Rydboholms 
patronats- och gravkyrka, med till sockencentrumet 
hörande byggnader som klockarbostad och skola. 
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Naturmiljö
Inom avgränsningen för tillägget finns två riksintres-
sen för naturmiljön, mellan- och ytterskärgården.

Mellanskärgården
Ställningstagande                                       
Riksintresset bedöms inte påverkas i stor utsträckning 
av det tematiska tilläggets föreslagena utveckling. 
Det tematiska tillägget lyfter flera planeringsriktlinjer 
som syftar till att hänsyn ska tas till de värden som 
utgör riksintresset. Utvecklingen föreslås koncentreras 
till den lokala knutpunkten Ingmarsö för att skapa 
underlag för service och handel samt för att värna 
om den omkringliggande naturen. Vid utveckling 
av Ingmarsö som lokal knutpunkt och de marina 
näringarna måste stor hänsyn tas till riksintresset för 
naturvård i mellanskärgården. Kommunen avser att, 
i samråd med berörda markägare, arbeta för utökad 
andel naturskydd i mellanskärgården där det är 
möjligt. Syftet är att tillgodose intresset, bland annat 
värdefulla natur- och vattenmiljöer, i form av exem-
pelvis  biotopsskydd och naturreservat.

Landskapsform                                           
Sprickdalslandskap

Värdeomdöme                                               
Mellersta skärgården utgör ett typisk sprickdalsland-
skap med en mångfald av stora och små öar åtskilda 
av sund och fjärdar. Det mosaikartade landskapet 

rymmer ett stort antal olika naturtyper. Särskilt 
värdefulla är stränder, grunda vattenområden, 
våtmarker, ädellövlundar, äldre barrskogsbestånd och 
naturbetesmarker som torrängar, kalkfuktängar och 
strandängar. 

Växt- och djurlivet är rikt. På skären och utmed 
stränderna häckar rikligt med kustfågel. Öar i västra 
delen av Gälnan är viktiga häckningsplatser, även 
barrskogsområden utgör sådana platser. Grunda 
vattenområden är viktiga produktionsområden för 
många djur. 

Förutsättningar för bevarande                           
Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad 
betesdrift, ängsbruk och skötsel av landskapselement. 
Restaurering av igenvuxna ängar och naturbetes-
marker. Områdets värden kan påverkas negativt av 
minskad eller upphört ängsbruk/betesdrift skogs-
plantering på jordbruksmark och exploatering genom 
bebyggelse och anläggningar mm. 

Områdets huvudrag                                                    
I mellersta skärgården är landskapet mosaikartat 
och splittrat med en mängd stora och små öar. 
Hällmarktallskog och barrblandskog blandas ofta 
med lövpartier och inägomarker. 

Särskild skyddsvärd del av mellanskärgården omfattar 
bland annat Ingmarsö, Östra Lagnö med omgivande 

öar, däribland Fambakarna. Åsättrafladen, Gärdsvik 
och Norsviken på Ljusterö.

Ytterskärgården
Ställningstagande                                       
Riksintresset bedöms inte påverkas då ingen utveck-
ling föreslås i ytterskärgården. 

Landskapsform                                           
Sprickdalslandskap

Värdeomdöme                                               
Stockholms skärgård utgör ett världsunikt 
landskap med utomordentligt stora värden. 
Skärgårdslandskapet omfattar många öar och präglas 
av vackert slipade granit-/gnejsklippor, en sparsam 
men intressant växtlighet, ett rikt fågelliv samt 
värdefulla brackvattenmiljöer. Skärgårdsområdet är 
en övergångszon till högre salthalt söderut och utgör 
nordligast utbredningsområde för ett antal marina 
arter. 

Variation av exponering och hydrografi inom områ-
det ger stor variation i artförekomst och sammansätt-
ning. Genom områdets orördhet och vidsträckta areal 
utgör det ett viktigt referensområde. Utskärgården 
bär spår av gammal kulturpåverkan. Området har 
utomordentligt stora värden och är intensivt utnyttjat 
av det båtburna friluftslivet. 
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Fågellivet präglas av dykänder och måsfåglar. 
Skärgården utgör landets starkaste fästen för havsörn. 

Områdets huvudrag                                                    
Stockholms skärgård med dess drygt 30 000 öar, kob-
bar och skär, uppvisar stora variationer i t.ex. geologi 
och klimat vilket ger en mycket mångformad natur. 
Kalskärszonen är iögonfallande i ytterskärgården. De 
större öarnas inre upptas mest av lågväxande mattor 
av enbuskar eller rishedar. På heden finner man 
typiska myrväxter. På de yttersta skären ger lavarna liv 
åt landskapet och i bergssprickorna växer baldersbrå, 
styvmorsviol, gul fetknop, kärleksört och gräslök.

Djurlivets sammansättning skiljer sig inte så mycket 
från skärgården i övrigt. Generellt minskar antalet 
djurarter ju längre ut mot kalskären man kommer 
men antalet individer inom arten kan vara högt. 
Gråsäl lever i ytterskärgården samt en mängd 
skärgårdsfåglar.   

Kust och skärgård
Riksintresset för kust och skärgård innefattar hela det 
tematiska tilläggets avgränsing.

Kust och skärgård
Ställningstagande                                        
Riksintresset bedöms inte påverkas i större utsträck-
ning. Bebyggelseutveckling föreslås ske i linje med 
riksintresset genom att bebyggelseutveckling förelsås 
främst vid utpekade lokala knutpunkter. Det tema-
tiska tillägget visar på planeringsriklinjer som går i 
linje med riksintresset, bland annat gällande utveck-
ling av fritidsbebyggelse samt hänsyn till natur- och 
kulturmiljö. 

Beskrivning:                                                  
Österåkers kust- och skärgårdsområde är, med 
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i 
området, i sin helhet av riksintresse och omfattas av 
särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB. 
Exploateringsåtgärder och andra ingrepp i miljön får 
komma till stånd endast om de kan ske på sådant sätt 
som inte påtagligt skadar områdenas natur och kul-
turvärden. Fritidshusbebygelse får endast komma till 
stånd i form av komplettering till befintlig bebyggelse 
eller om det tillgodoser friluftslivets intressen eller 
avser enkla fritidshus i närheten av storstadsregioner. 
Bestämmelserna innebär dock inte någon restriktion 
för utvecklingen av stadsbygden då bestämmelserna 
inte skall utgöra hinder för utvecklingen av befintliga 
tätorter eller det lokala näringslivet. 

Friluftsliv
Inom avgränsningen för det tematiska tillägget finns 
tre riksintressen för friluftslivet, mellanskärgården, 
ytterskärgården och Bogesundslandet. 

Mellanskärgården
Ställningstagande                                                 
Viktiga delar av Österåkers identitet som översikts-
planen lyfter fram är vattnet, skärgården och ett 
aktivt friluftsliv. Det tematiska tillägget ämnar att 
lyfta fram och tillgängliggöra dessa värden i linje med 
riksintressets syfte. På Ingmarsö föreslås att detaljpla-
ner för service och bostäder upprättas. Genom 
möjliggörande för service i skärgården kan frilufts-
livet och riksintresset stärkas. Vid uppförande av ny 
bebyggelse bör det ske på ett sätt som inte begränsar-
friluftslivet. Vidare föreslås förutsättningarna för ett 
friluftsområde som skulle stärka riksintresset utredas 
vid Ljusterö huvud. 

Beskrivning                                                 
Stockholms mellersta skärgård har stor betydelse för 
människor inom friluftslivet som saknar tillgång till 
egen båt genom att det finns många bryggor och 
linjer med reguljär båttrafik. Mellanskärgårdens 
variationsrika och förhållandevis välbevarade kultur-
landskap har stora värden för friluftslivet. Området 
erbjuder mycket goda förutsättningar för friluftsakti-
viteter som fritidsfiske, strövande och långfärdsåkning 
på skridskor. 
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För det båtburna friluftslivet har tillgängliga 
strandavsnitt och ankarvikar i detta område också 
mycket stor betydelse som naturliga natthamnar på 
väg ut mot ytterskärgården eller på väg tillbaka till 
hemmahamnen. 

Ytterskärgården
Ställningstagande                                                     
Det tematiska tillägget föreslår inte någon utveckling 
som negativt påverkar riksintresset. Viktiga delar av 
Österåkers identitet som översiktsplanen lyfter fram 
är tillgången till vattnet, skärgården och ett aktivt 
friluftsliv. Det tematiska tillägget ämnar att lyfta fram 
och tillgängliggöra dessa värden i linje med riksintres-
sets syfte. 

Beskrivning                                                 
Stockholms ytterskärgård intar som helhet en särställ-
ning i länets natur och är oskattbar som rekreations-
område. De största värdena för friluftslivet ligger i 
den oexploaterade naturen med mycket höga natur- 
och kulturvärden och god tillgång på naturhamnar. 

Ytterskärgårdens mosaik av öar, kobbar och skär ger 
praktiskt taget outtömliga möjligheter för båtlivet 
men även för fiske, paddling och andra naturupple-
velser. Vintertid ges vid gynnsamma isförhållanden 
unika möjligheter till långfärdsåkning på skridskor. I 
området finns goda förutsättningar för många olika 
friluftsaktiviteter. T.ex. anses naturreservatet Ören 
vara ett av Sveriges absolut bästa surfställen. Området 

utnyttjas av både vind-, våg- och kitesurfare på grund 
av de utmärkta vind- och vågförhållandena som råder 
vid viss väderlek. Intill tätorten Nynäshamn ingår 
även tätortsnära strövområden som är tillgängliga 
med kollektivtrafik. 

Bogesundslandet
Ställningstagande                                                     
Endast en liten del av riksintresset befinner sig inom 
det tematiska tilläggets avgränsning. Det tematiska 
tillägget ämnar att stärka friluftslivet i området för 
riksintresset. 

Beskrivning                                                 
Bogesundslandet utgör med sitt varierade landskap 
och omfattande vattenkontakt ett mycket viktigt 
friluftsområde. Det tätortsnära läget gör att området 
är viktigt för många människors friluftsliv och 
kan nyttjas ofta och mycket. Området är en del 
av Stockholms regionala grönstruktur och tillhör 
Bogesundskilen. 

Här finns stora sammanhängande skogsområden, 
ett rikt kulturlandskap samt ett flertal långa spår 
och leder. Området upplevs på många platser som 
tyst och i de mest välbevarade partierna kan skogen 
upplevas trolsk och orörd. De långa stränderna har 
en varierande karaktär och en del strandavsnitt är 
lättframkomliga och lämpar sig för många vattenan-
knutna friluftsaktiviteter som t.ex. bad, fiske samt 
skridsko- och skidåkning.  

Sjöfart
Inom avgränsningen för tillägget finns två riksintres-
sen för sjöfart, Furusundsleden och Husaröleden 

Furusundsleden
Ställningstagande                                                     
Österåkers kommun är drivande i samverkan med 
berörda aktörer för minskad trafik och lägre hastighe-
ter i Furusundsleden. 

Husaröleden 
Ställningstagande                                                     
Riksintresset påverkas inte av det tematiska tillägget.

Totalförsvaret
Inom avgräsningen för det tematiska tillägget berörs 
inga öppet redovisade riksintressen för totalförsva-
rets militära del. Alla projekt med höga byggnader 
eller anläggningar ska dock skickas på remiss till 
Försvarsmakten, då riksintressen som omfattas av 
sekretess kan beröras. 
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Natura 2000-områden
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden där 
EU:s medlemsstater genom två EU-direktiv, art- och 
habitatdirektivet respektive fågeldirektivet gemen-
samt ska bidra till bevarandet av värdefulla naturom-
råden med arter eller naturtyper som i ett europeiskt 
perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda. 

Inom avgränsningen för tillägget finns tre Natura 
2000-områden, Rydboholms ekhage, Ubby ekhage 
och Stavs äng.

Rydboholms ekhage
Rydboholms ekhage är ett Natura 2000-område som 
ligger på en udde vid Kyrkfjärdens nordöstra strand i 
Österåkers kommun. Norr om udden utbreder sig ett 
herrgårdslandskap i anslutning till Rydboholms slott. 
Hagen består ekbeklädda kullar och lägre partier 
med en mer öppen karaktär. Udden kantas av vassar, 
alridåer och smala strandängsremsor. De utpekade 
livsmiljöerna är silikatgräsmark och trädklädd betes-
mark och I Rydboholms ekhage är just bevarandet av 
ekhagen den prioriterade bevarandeåtgärden.

Planförslaget anses inte påverka området.

Ubby ekhage
Ubby ekhage är ett Natura-2000 område beläget vid 
Norsundet i Österåkers kommun. Området består av 
livsmiljön trädklädd betesmark och har pekats ut som 
Natura 2000-område för sina höga värden knutna till 
de gamla och grova ekarna i objekt. En förutsättning 
för att upprätthålla ett gynnsamt bevarandetillstånd 
för områdets livsmiljöer är fortsatt hävd. Denna min-
dre ekhage karaktäriseras av ett 20-tal grova, spärr-
greniga ekar och området genomkorsas av en mindre 
bäck som mynnar ut i Norsundet. Hagen utgörs till 
största delen av gammal åkermark med vidhängande 
åkerhak, terrasser, odlingsrösen, brukningsväg.

Planförslaget anses inte påverka området.

Stavs äng
Natura 2000-området Stavs äng är beläget ca 
4 km nordost om Roslags-Kulla kyrka, utmed 
Furusundsleden, i norra delen av Österåkers kom-
mun. Enligt häradskartan (från början av 1900-talet) 
nyttjades området huvudsakligen som betesmark, 
dock brukades markerna utmed Furusundsleden som 
äng. I den centrala delen av betesmarken, utmed 
stigen ner till havet, står en reslig runsten.

Stavs äng har pekats ut som Natura 2000-område 
för sin artrika hävdgynnade flora som finns i de båda 
utpekade livsmiljöerna, trädklädd betesmark och 
silikatgräsmark. En förutsättning och prioriterad 
skötselåtgärd för områdets livsmiljöer är fortsatt 
hävd. I söder gränsar området till Furusundsleden där 
stränderna är steniga och lätteroderade vid vågsvall 
från passerande färjor.

Även svampfloran och fågellivet är artrikt i området.

Planförslaget anses inte påverka området.
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Hänsynskarta riksintressen och Natura 2000
Kartan visar riksintressen och Natura 2000-områden i Österåkers kust och skärgård. 

Ytterskärgården
Mellanskärgården

Ljusterö med omland

Fastlandets kuststräcka 
och Furusundsleden

Åkersberga

Skeppsdal

Roslags-kulla

Mellansjö

Åsättra

Linanäs Ingmarsö

Finnhamn

Husarö

Storskär

Brottö

Örsö

Edö

Östra Lagnö

Rydboholms Ekhage

Ubbys Ekhage

Stavs äng
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Del 5. Genomförande 
I denna del beskrivs genomförandet av det tematiska tillägget samt 
en redogörelse för planens hållbarhet. 
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Genomförandestrategi 
I detta avsnitt sammanfattas hur det tematiska tillägget avses genomföras 
fram till år 2040. Vidare visar detta avsnitt på det tematiska tillägget koppling 
till Agenda 2030 samt kommunens vision och mål.  Avsnittet ska läsas som 
komplement till översiktsplanens genomförandestrategi. 

Underlag för verksamhetsplan och 
budget
Tillsammans med översiktsplanen visar det tematiska 
tillägget på kommunens viljeriktning avseende 
mark- och vattenanvändning fram till år 2040. Den 
föreslagna utvecklingen kopplar an till den utveckling 
som beskrivs i översiktsplanen. Utvecklingen genom 
olika aktiviteter förutsätter politiska beslut och att 
budget tilldelas för olika projekt, för att aktiviteter 
ska kunna påbörjas och genomföras. 

Det tematiska tillägget ska utgöra underlag för verk-
samhets- och budgetplaneringen hos kommunens 
olika verksamheter. 

Underlag för vidare arbete
Det tematiska tillägget ska fungera som underlag till 
vidare arbete med planprogram, fördjupade översikts-
planer och detaljplaner. Tillägget kan även fungera 
som underlag till övriga strategiska dokument som 
berör temat kust och skärgård samt hantering av 

bygglovsfrågor och andra ärenden. Det tematiska 
tillägget kan även fungera som underlag för regionala 
och privata aktörer. 

Aktiviteter att arbeta vidare med
En del av genomförandet av det tematiska tillägget 
består av att bevaka att den beskrivna utvecklingen 
arbetas vidare med. Det finns höga förväntningar 
hos inte minst boende och verksamma längs kusten 
och i skärgården att olika åtgärder ska vidtas, bl.a. 
till följd av det tematiska tillägget. Genomförandet 
förutsätter att samverkan sker och alla ta ansvar 
för genomförandet. Viktigt att ha med sig är att 
utvecklingen måste ske varsamt och hållbart. För att 
kunna erbjuda skärgårdens invånare en rimlig nivå 
av service, och möjligheter till försörjning, föreslår 
exempelvis planen att utvecklingen av service och 
kommunikationer fokuseras till strategiska lägen i 
första hand. På så sätt kan service och kommunika-
tioner koordineras så att god service blir så tillgänglig 
som möjligt. Inledningsvis utgörs dessa lägen av 

utpekade lokala knutpunkter och kärnön Ingmarsö, 
men nya platser kan utvecklas på sikt (i samband 
med bl.a. ny översiktsplan eller tematiska tillägg kan 
nya områden komma att prövas). Andra aspekter av 
utvecklingen sker däremot mer spritt, t.ex. utveck-
lingen av besöksmål och destinationer.

Utvecklingen beskriven i det tematiska tillägget ska 
sättas i kontext till den utveckling som redogörs för 
i översiktsplanen och de aktiviteter som föreslås där. 
Genomförandet ska säkerställas genom en funktio-
nell organisation och en genomförandestrategi för 
utbyggnad. Vidare ska genomförandet av det tema-
tiska tillägget säkerställa att utbyggnad sker i önskad 
takt samt sker med god samordning mellan projekt 
och aktörer. 

Det tematiska tillägget förhåller sig till översiktspla-
nens tre perioder för utveckling fram till år 2040. De 
aktiviteter som avses att påbörjas under en period 
behöver inte nödvändigtvis färdigställas innan nästa 
period tar vid. Prioriteringar kan komma att ändras 
beroende på ändrade omständigheter eller att plane-
ringsförutsättningarna blir annorlunda. 

När en aktivitet påbörjas i linje med översiktsplanens 
genomförande ska även hänsyn till det tematiska 
tillägget tas och den utveckling som beskrivs för 
fastlandets kuststräcka och skärgården. 

För Ingmarsö och en stor del av skärgården finns 
behov av att ta fram en friluftsplan. 

375



86

Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Agenda 2030
Tabellen nedan visar hur Agenda 2030 kopplar an till det tematiska tilläggets planeringsstrategier med tillhörande riktlinjer. Tabellen visar att fler mål är närmre kopplade 
till fysisk planering än andra, till exempel mål 11 Hållbara städer och samhällen. Mer detaljerad bedömning görs i bilaga 1 Hållbarhetsbedömning med MKB. 

Attraktiva knutpunkter

Flexibelt och innovativt 
näringsliv

Hållbara och funktionella 
transportsystem

Tillgänglig kust och 
skärgård

Hållbara livsmiljöer

Utvecklade destinationer

Hållbar teknisk 
infrastruktur

Samverkan
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Det tematiska tilläggets koppling till 
kommunens vision
Här nedan redogörs för hur det tematiska tillägget 
och dess planeringsstrategier kopplar till Österåkers 
kommuns uppsatta vision. 

Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus, skapar 
vi en hållbar framtid. Österåker - möjligheternas 
skärgårdskommun. 

• Kvalitet
• Trygghet
• Valfrihet
• Hållbar utveckling

Det tematiska tillägget syftar till en hållbar utveckling 
av Österåkers kust och skärgård, exemplifierat i 
samtliga planeringsstrategier, till exempel hållbara 
livsmiljöer och en hållbar teknisk infrastruktur. Även 
planeringsriktlinjerna i hur utvecklingen ska ske och 
vilken hänsyn som ska tas vid utveckling visar på en 
hållbar utveckling av Österåkers kust och skärgård.

Genom etablering och av lokala knutpunkter och 
därmed en koncentration av utveckling möjliggörs 
ytor för service och handel med hög kvalitet, samt en 
utbyggd teknisk infrastruktur. En koncentration av 
utveckling bidrar till att möjligheterna för att leva, bo 
och verka i skärgården ökar och förbättras.  

Kvalitet säkras också genom utpekandet av natur- och 
kulturvärden samt utvecklingsområden för rekreation 
och friluftsliv. Att värna om hållbara livsmiljöer för 
natur och djur bidrar till ökad kvalitet till boende och 
besökare i Österåkers kust och skärgård. 

Genom att värna om tillgänglighet, utbyggnad av 
teknisk infrastruktur och hållbara och funktionella 
transportsystem verkar det tematiska tillägget för 
ökad trygghet. Utveckling av lokala knutpunkter och 
strategisk placering av verksamheter och bostäder i 
relation till olika risker i form av ras, skred, buller 
och översvämningar syftar tillägget till att tillskapa en 
mer hållbar och trygg miljö för människor, djur och 
växter. 

Valfrihet och tillgänglighet präglar det tematiska 
tillägget genom att peka ut strategiska och hållbara 
platser för utveckling. Genom utveckling av hållbara 
transportsystem ökar möjlighet och valfriheten att 
bo, verka och leva i skärgården och längs fastlandets 
kuststräcka. Valfriheten stärks genom en koncentra-
tion av utveckling som lockar till större mångfald av 
service och typer av verksamheter och boenden. 

Det tematiska tilläggets koppling till 
kommunens inriktningsmål
Här nedan redogörs för hur Österåkers kommuns 
inriktningsmål kopplar till det tematiska tillägget. 

Mål 1: Invånarna ska uppleva en 
professionell service av hög kvalitet och ett 
gott bemötande i all kommunal service.
Genom lokala knutpunkter och en strategisk 
placering av bostäder, verksamheter och infrastruktur 
syftar det tematiska tillägget till att bidra med hög 
kvalitet inom den offentliga sektorn. Exempelvis 
inom skola och vård. Vidare redogör det tematiska 
tillägget för vikten av samverkan med aktörer i 
samhället för att stärka kvaliten på övrig infrastruktur 
och service. 

Mål 2: Österåkers ska ha en ekonomi i 
balans
Den utveckling som redogörs för i det tematiska 
tillägget syftar till att skapa en hållbar utveckling för 
Österåkers kust och skärgård och därmed även bidra 
till en god samhällsekonomi, där näringslivets utveck-
ling värnas i samspel till natur- och kulturvärden. 
Planeringsstrategierna; lokala knutpunkter, ett 
flexibelt och innovativt näringsliv samt utveck-
lade destinationer visar på en utveckling för att 
stärka den lokala ekonomin och bidra till en god 
samhällsekonomi. 

Mål 3: Österåker ska vara bästa skolkom-
mun i länet
Genom utpekandet av lokala knutpunkter med syfte 
att stärka bland annat service, ämnar det tematiska 
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tillägget att utveckla skolorna samt de pedagogiska 
verksamheterna längs fastlandets kust och i skärgår-
den. Utvecklingen av dessa verksamheter redogörs 
för i det tematiska tillägget, en utveckling som tar 
hänsyn till skolverksamheternas behov samt belyser 
värdet av skolverksamheterna som mötesplatser och 
platser för social interaktion. 

Mål 4: Österåker ska erbjuda högsta kvali-
tet på omsorg för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 
Det tematiska tillägget tar hänsyn till de äldre och 
personer med funktionssättning genom flera plane-
ringsstrategier. Planeringsstrategin om att tillskapa 
lokala knutpunkter med servicefunktioner syftar till 
att bidra till att erbjuda ökad omsorg för äldre och 
personer med olika funktionsvariationer. Vidare visar 
det tematiska tillägget på vikten av tillgänglighet 
och möjligheten för alla att bo, verka och leva längs 
fastlandets kust och i skärgården. 

Mål 5: Österåker ska ha en trygg miljö
Genom strategiska utveckling av kollektivtrafik, 
infrastruktur och bebyggelse syftar det tematiska 
tillägget till att ge förutsättningar för en tryggare 
miljö. Det tematiska tillägget redogör även för flera 
riktlinjer om trygghet och säkerhet i relation till olika 
typer av risker som ras, skred och översvämningar. 
Den föreslagna utvecklingen tar och ska ta hänsyn till 
dessa aspekter och bidra till en mer trygg miljö för 
både människor, djur och natur. 

Mål 6: Österåker ska utveckla ett 
långsiktigt hållbart samhälle där goda 
förutsättningar ges för människa, miljö och 
natur att samverka
Det tematiska tillägget med tillhörande plane-
ringsstrategier och planeringsriktlinjer syftar till att 
bidra till en hållbar samhällsutveckling. Genom att 
balansera en hållbar utveckling av bebyggelse och 
verksamheter som bidrar till hållbara resor och ett 
utbyggt serviceutbud och näringsliv med hänsynsta-
gande av viktiga natur- och kulturmiljöer ges goda 
förutsättningar för en hållbar utveckling. 

Mål 7: Stark och balanserad tillväxt. 
Tillväxten ska vara ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt hållbar. 
Utvecklingen längs fastlandets kust och i skärgår-
den syftar till att skapa en hållbar utveckling där 
tillväxt sker på strategiska platser med hänsyn till 
både ekolgiska, sociala och ekonomiska aspekter. 
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Hållbarhetsbedömning med miljö-
konsekvensbeskrivning
I detta avsnitt sammanfattas den hållbarhetsbedömning inklusive 
miljökonsekvensbeskrivning som gjorts av det tematiska tillägget, kust och 
skärgård. Hela hållbarhetsbedömningen finns att läsa i bilaga 1. 

Sammanfattning av 
hållbarhetsbedömning
Förslaget till tillägg till Översiktsplan för Kust- och 
skärgård har möjlighet att på ett betydande sätt 
stärka hållbarheten inom de sociala och ekonomiska 
aspekterna, samt stora delar av den ekologiska 
hållbarheten. Planförslaget karakteriseras av en hög 
hållbarhetsambition. Planens största potential ligger 
i en uttryckt ambition om att bevara natur- och 
kulturvärden. Detta kopplas till, och förstärks av, 
en förtätningsstrategi i kollektivnära läge med bra 
tillgång till service och teknisk infrastruktur. 

De största riskerna är kopplade till dels hur väl 
planens ambitioner för bevarande av jordbruksmark  
kan hanteras. De är också kopplade till hur kultur- 
och naturvärden hanteras för att uppnå ekologisk 

hållbarhet. Specifikt gäller detta värden knutna till 
strand- och vattenmiljöer.

Den mer detaljerade planeringen blir avgörande 
för kust- och skärgårdens möjligheter att utvecklas 
utan risker för hälsa och säkerhet eller negativa 
miljökonsekvenser. Skydd av värdefulla natur- och 
vattenmiljöer beskrivs som viktiga i planens målsätt-
ning. I vidare arbete med detaljplaner och program 
kommer hanteringen av dessa frågor bli väsentliga för 
kommunens hållbarhet. 

I TÖP:en har planeringsriktlinjer för genomförandet 
tagits fram, samt hur dessa kopplar till TÖP:ens 
planeringsstrategier och ÖP:s riktlinjer. Denna 
tydlighet ger ett bra stöd åt de olika aktörer som blir 
involverade i genomförandet av planen.

Bebyggelsetruktur och social struktur
Planförslaget skapar goda förutsättningar för en 
anpassad utveckling av befintliga bostadsområden 
som genom att ta hänsyn till befintliga kulturvärden 
och landskapsbild kan bidra till att stärka de olika 
områdenas identitet liksom Österåkers kommuns 
identitet som en skärgårdskommun. 

En större mångfald i bostadsutbudet med ökad funk-
tionsblandning och fler upplåtelseformer bedöms 
kunna bidra positivt till den sociala mångfalden och 
det lokala engagemanget. En positiv konsekvens är 
också att ett bredare utbud av bostäder kan erbjudas 
till kommunens invånare, så att det är möjligt att bo i 
skärgården under alla skeden i livet.

Den föreslagna markanvändningen innebär ett mer 
effektivt och långsiktigt hållbart markutnyttjande. 
Detta bygger på att majoriteten av den komplette-
rande bebyggelsen sker i knutpunkter och orter där 
en effektiv och samordnad kollektivtrafik kan skapas 
samtidigt som jordbruksmark samt kultur- och 
naturområden kan hållas fria från exploatering. 

Förutsättningarna i kust- och skärgårdsområdet är 
utmanande med bland annat långa avstånd, bristande 
tillgänglighet till kommersiell och offentlig service. 
Stora skillnader finns också i förutsättningar mellan 
sommar och vinter vilket gör att investerings- och 
driftskostnader kan bli höga och att en upprätthållen 
service året runt kan vara svår att uppnå. 
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Det är viktigt att olika delar av utvecklingen, exem-
pelvis bostadsbyggande i kombination med utbygg-
nad av teknisk infrastruktur, kommunikationer och 
service sker parallellt. Görs det på ett ändamålsenligt 
sätt och utifrån planens riktlinjer i fortsatta plan-
processer bör skärgårdens attraktivitet och stora 
möjligheter inom exempelvis besöksnäringen kunna 
användas för en stark och positiv utveckling för 
boende och besökare i skärgårdsområdet. 

En utveckling av lokala knutpunkter och orter, nya 
kopplingar med hållbara transporter inom skärgår-
den och mot fastlandet samt utveckling av marina 
näringslivet kan öka möjligheter att utveckla skär-
gården som en tydlig målpunkt för kommunen och 
regionen. Detta skapar möjligheter att locka till sig 
näringslivsaktörer.

Förslaget bedöms medföra positiva konsekvenser 
för den lokala ekonomin. Kundunderlaget förväntas 
öka i samband med förbättrade kommunikationer, 
utvecklade målpunkter och förbättrad tillgäng-
lighet. Det är också positivt att planen tydligt 
lyfter att jordbruksmark inte skall bebyggas om 
inte väsentligt samhällsintresse kan motiveras. 
Inriktningen i plandokumentet följer kommunens 
jordbruksmarksstrategi.

Kommunens avfallshantering skall samordnas för 
att effektiviseras och kunna hantera fler fraktioner, 
men hanteringen bedöms ändå bli transportintensiv. 

Planen presenterar delvis strategier för exempelvis 
miljöanpassad energiförsörjning och miljöanpassat 
byggande samt hänvisar till översiktsplanens riktlinjer 
om hållbart byggande. 

I planen formuleras riktlinjer om klimatsäkring av 
miljöfarliga verksamheter och att bebyggelse i första 
hand ska undvikas på mark som anses olämplig 
med hänsyn till översvämningar, ras, skred och 
erosion. Klimatanpassning är viktigt att arbeta 
vidare med i fortsatt planering för att inte befintlig 
och kommande bebyggelse i kust och skärgård ska 
drabbas negativt då området är särskilt känsligt för 
klimatförändringarnas effekter. I planen hänvisas till 
Klimatanpassningsplanen från 2018 och förslag till 
åtgärder som pekas ut där.

Transport och infrastruktur
I planen finns tydliga satsningar på kollektiv trans-
port både på land och på vatten. Förslaget förväntas 
kunna leda till stora positiva konsekvenser genom 
att båtförbindelserna mellan kust, skärgård och 
Åkersberga centrum stärks genom ny brygga och 
rutter. Kollektivtrafiken bedöms utvecklas positivt ur 
tillgänglighetssynpunkt samt ha positiva effekter för 
att tillgängliggöra de rekreativa värdena i den gröna 
värdekärnan inom Angarnkilen. Inriktningen om 
förbättrad samordning mellan trafikslag förväntas 
också ge positiva effekter på kollektivtrafikens attrak-
tivitet. En bebyggelseutveckling i kollektivtrafiknära 

lägen kan positivt bidra till att öka andelen resor med 
hållbara transportsätt. Samtidigt finns det tydliga 
risker för att bebyggelse i de utpekade områdena kan 
komma att bidra till ett märkbart ökat bilberoende 
om kollektivtrafikskedjorna inte upplevs som till-
räckligt attraktiva. Hur resandet utvecklas är svårt att 
bedöma. Även långa avstånd och svårare väderförhål-
lande kan ha stor påverkan på val av transport.

Kommunen har en uttalad ambition att verka för 
en utbyggd laddinfrastruktur samt att samverka 
med berörda aktörer för att möjliggöra en utvecklad 
laddinfrastruktur på strategiska platser. Detta bedöms  
kunna ha en positiv påverkan på miljö och hållbara 
transporter.

Planen har en tydlig inriktning mot att satsningar 
skall göras för att skapa trygga trafikmiljöer. Bland 
annat genom förbättringar för gång- och cykeltrafik. 
Detta förväntas leda till positiva konsekvenser ur 
många aspekter, bland annat miljö, folkhälsa och 
barn- och jämlikhetsperspektiv. Ur ett barnperspektiv 
är planerad utveckling av barn- och skolverksamhet 
i knutpunkterna samt förbättrad gång- och cyke-
linfrastruktur till dessa starkt positivt. Förbättrad 
infrastruktur för oskyddade trafikanter ger också 
folkhälsovinster. 
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Grön- och blåstruktur

Planförslaget ger vissa möjligheter att värna värdefulla 
naturområden. Ett flertal strategier kring att ekolo-
giska värden i natur-och vattenområden skall värnas 
har tagits fram och ett nytt område har pekats ut som 
aktuellt för ökat skydd. Det finns också fler områden 
med utpekat höga naturvärden. Hur dessa skall 
värnas framöver är inte förtydligat. Delar av planom-
rådet vid fastlandet ingår i den gröna värdekärnan för 
Angarnkilen. 

Förslaget utvecklar möjligheterna till rekreation och 
friluftsliv. En inriktning är att utveckla så kallade 
gröna entréer som skall underlätta för att hitta ut till 
de naturområden som finns. Riktlinjer har tagits fram 
om att styra besöksnäringen och det rörliga frilufts-
livet till platser som tål den störningen. Stråk och 
områden pekas ut för satsningar på leder, skyltning 
och entréer bland annat. Detta i kombination med 
en ökad tillgänglighet genom förbättrade kommuni-
kationer bedöms kunna få stora positiva effekter.

Tydliga risker finns dock kopplade till omfattning på 
exploatering i förhållande till jordbruksmark, strand-
områden samt natur- och rekreationsvärden. Specifikt 
det marina näringslivets behov av mark och vatten 
som riskerar att innebära en konflikt med riktlinjerna 
om att värna allemansrätten, naturvärden och vatte-
nområden. Planförslaget pekar på behovet av vidare 
utredningar vid kommande planläggning för att hän-
syn ska kunna tas till de förutsättningar som krävs vid 

etablering av marina näringar. I detta inkluderas att 
uppnå eller upprätthålla miljökonsekvensnormerna. 

Planens inriktning är att värna strandmiljöer för 
natur- och friluftslivsvärden. All utveckling av 
verksamheter och bostadsbebyggelse i anslutning till 
ett vattenområde innebär dock en risk för att strand- 
eller vattenområdet påverkas på kort eller lång sikt. 
Exempelvis innebär ianspråktagande av vassområden 
och grunda vikar för exempelvis bryggor att värde-
fulla miljöer försvinner oavsett om det finns andra 
verksamheter i närheten. En utbyggnad av bryggor 
innebär också ökad båttrafik till och från bryggan 
vilket påverkar miljöer i ett större kringområde. 

Utvecklingen enligt VA-planen bedöms innebära 
positiva effekter för vattenmiljön då fler hushåll 
ansluts till kommunalt VA. Samtidigt är det sannolikt 
att den planerade utvecklingen av ny bebyggelse 
kommer att innebära en ökad mängd dagvatten. 
Hur dagvattnet skall tas om hand för att inte riskera 
att förorena Östersjön konkretiseras inte i planen. 
Kommunen har dock en utpekad viljerikting om 
att utreda, säkerställa och följa upp att dagvatten-
hantering i utbyggnads- och förtätningsområden är 
tillfredställande så att vattenmiljöer inte påverkas 
påtagligt negativt och att miljökvalitetsnormer inte 
försämras. En kommunal dagvattenstrategi finns 
och ska följas vid utveckling av kust och skärgård. 
Dagvattenhantering är en viktig fråga att arbeta 
vidare med i kommande planering. Det finns också 
risker kopplade till en förväntat ökad båttrafik i 
planområdet, då detta kan förväntas innebära en 

ökad störning. Ökad båttrafik ökar också  mängden 
föroreningar från exempelvis båtbottenfärg, olja och 
drivmedel. I planförslaget finns ambitionen att stödja 
ett mer hållbart båtliv genom bl.a. effektiv båtför-
varing på land, upptagningsramper och spolplattor. 
Detta bedöms kunna få vissa positiva effekter för 
att begränsa föroreningar kopplade till en ökning av 
fritidsbåtar. 

Betydande miljöpåverkan och lagskydd

Påverkan på riksintressen 
Hållbarhetsbedömningen analyserar planens 
konsekvenser i relation till riksintressena för 
högexploaterad kust och friluftsliv, kulturmiljövård, 
naturvård, järnväg och sjöfart. För utförligare 
beskrivningar om planens konsekvenser i relation till  
riksintressena, se sida 47.
• Planen bedöms inte medföra påtaglig skada på 

riksintresset för friluftslivet och naturvård. 
• Det finns risk för att planen medför skada på 

riksintresset för det rörliga friluftslivet/högexplo-
aterad kust. 

• Planen bedöms kunna påverka riksintresset för 
kulturmiljö negativt men bedöms inte medföra 
påtaglig skada på riksintresset. 

• Planen bedöms inte påtagligt försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av farlederna inom planområ-
det och därmed inte medföra påtaglig skada på 
riksintresset för sjöfart. 
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Påverkan på miljökvalitetsnormer för 
ytvatten, grundvatten och luft samt buller

Hållbarhetsbedömningen analyserar planens 
konsekvenser i relation till miljökvalitetsnormerna 
för yt- och grundvatten samt för luft och buller. 
Planen medför utbyggnad av kommunalt VA på 
Ljusterö och vid Roslags-kulla vilket kan minska 
näringsbelastningen på recipienterna trots en ökad 
bostadsbebyggelse och dagvattenhanteringen ska 
enligt planen ta hänsyn till möjligheterna att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna. 

Åtgärder för att förbättra vattenförekomsters kemiska 
och ekologiska status ska ske i linje med vad som 
föreslås i de lokala åtgärdsprogram som är under 
framtagande. Enligt planen beräknas mängden 
fritidsbåtar och den marina verksamheten öka inom 
planområdet vilket medför både fysisk påverkan och 
ökad föroreningsbelastning. Utvecklingen av marina 
näringar i nya områden kan försvåra möjligheten 
att uppnå eller upprätthålla miljökvalitetsnormer. 
I planen beskrivs en ambition att verka för ett mer 
hållbart båtliv, men hur den fysiska påverkan från 
utvecklingen av marina näringar ska hanteras i rela-
tion till miljökvalitetsnormerna för ytvatten behöver 
konkretiseras i kommande planskeden. 

Förtätning på Ljusterö planeras i anslutning till en 
grundvattenförekomst. Enligt planen skall denna 
utveckling ske på sätt så att varken kemisk eller 
ekologisk status försämras. Vid utveckling av ny 

bebyggelse ska enligt planen nödvändiga åtgärder 
vidtas för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna 
för vatten följs. Hur detta skall säkras framgår dock 
inte. 

MKN för luft överskrids inte i dagsläget. Innan nya 
detaljplaner antas måste luftkvaliteten och risken för 
att miljökvalitetsnormerna överskrids utredas.

Inom planområdet bedöms det finnas goda förut-
sättningar att klara riktvärdena i bullerförordningen 
eftersom planområdet i stort inte bedöms vara särskilt 
stört av trafikbuller. Bullerutredningar bör göras där 
bostadsbebyggelse planeras i närheten av större vägar, 
t.ex. vid Östanå och Roslags-Kulla i närheten av väg 
276, eller när den planerade utvecklingen bidrar till 
ökad trafik. 

Strandskydd
Planens inriktning är att strandskyddets syften i form 
av att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmän-
hetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på 
land och i vatten för djur- och växtlivet skall värnas. 
För delar av föreslagen utveckling kommer dispens 
från eller upphävande av strandskydd krävas, exem-
pelvis vid utveckling av marina näringar och bryggor. 
För detta kommer särskilda skäl för att frångå 
strandskyddsbestämmelserna samt att åtgärderna inte 
strider mot strandskyddets syften att krävas. 

Klimatanpassning
Planområdet är i stort sett i sin helhet ett riskområde 
utifrån klimatförändringarnas effekter i form av 
exempelvis extremväder, höjda vattennivåer och 
torka. Samhällsviktiga funktioner som bland annat 
transporter, teknisk försörjning, dricksvattentillgång 
och bostadsbebyggelse riskerar att påverkas. Enligt 
planförslaget ska bebyggelse i första hand undvikas 
på mark som anses olämplig med hänsyn till över-
svämningar, ras, skred och erosion. Vid planläggning 
av ny bebyggelse ska även redan befintlig bebyggelse 
i närområdet beaktas utifrån hanteringen av risker. 
Kommunen skall också samverka med berörda aktö-
rer för att minska riskerna för översvämningar, ras 
och erosion. Vid utveckling i kust och skärgården ska 
kommunen verka för en klimatsäkrad och tillgänglig 
infrastruktur utifrån de nationella riktlinjerna för 
klimatanpassning samt kommunens klimatanpass-
ningsplan från 2018.

Planens förhållande till miljömål
Österåkers kommun har tagit fram kommunom-
fattande miljömål baserade på de nationella och 
regionala målen. Det tematiska tillägget utgår från 
kommunens miljömål i arbetet med att tillskapa en 
hållbar utveckling i kust och skärgård. Bedömningen 
är gjord utifrån de miljömål som gällde vid det 
tematiska tilläggets framtagande. Planen bedöms 
övergripande verka i linje med såväl de nationella 
miljömålen som Agenda 2030. 
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Del 5. Genomförande

Flera frågor kan leda till konflikter med miljömålen om 
de inte hanteras på ett adekvat sätt i kommande plane-
ring. Detta gäller dels hur ett hållbart transportsystem 
skall nås och hur ett ökat besökstryck inte skall leda till 
negativa konsekvenser för natur- och kulturvärden. Det 
gäller också hur det skall säkras att vattenkvaliteten inte 
påverkas negativt av ökad båttrafik och risken för ökad 
mängd dagvatten samt. Strategier och inriktningar för 
dessa frågor finns i planen men behöver hanteras på 
varje nivå i det fortsatta planarbetet. Planens relation till 
miljömål beskrivs på sida 58.

Miljöbalkens och PBL:s hänsyns- och 
hushållningsregler
Förslaget kan enligt miljökensekvensbeskrivningen 
(MKB) anses förenligt med 2 och 3 kap. miljöbalken i 
det avseende att det inte medför skada eller olägenhet av 
väsentlig betydelse för människors hälsa eller säkerhet. 

När det gäller val av plats föreskriver 3 kap. 1§ 
Miljöbalken (MB) och 2 kap. 2§ Plan och Bygglagen 
(PBL) att mark- och vattenområden används för det eller 
de ändamål som områdena är mest lämpade för med 
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 

Då tematiskt tillägg till översiktsplanen för kust och 
skärgård är en strategisk plan på en övergripande nivå 
sker detaljerad utformning och lokalisering i senare 
skeden. De strategier och riktlinjer som tagits fram 
inom planarbetet bedöms ligga i linje med hänsyns- och 
hushållningsbestämmelserna.
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Bilaga 1

Hållbarhetsbedömning inklusive Miljökonsekvensbeskrivning

Sammanfattning
Som en fortsättning på arbetet med Österåkers 
kommuns översiktsplan har kommunen tagit 
fram ett tematiskt tillägg (TÖP) med inriktningen 
Kust och Skärgård. Denna rapport utgör en 
hållbarhetskonsekvensbedömning inklusive 
miljökonsekvensbedömning för tillägget 
till översiktsplanen för kust och skärgård i 
Österåkers kommun. Bedömningen har gjorts 
av Ekologigruppen i nära samarbete med 
projektgruppen på Österåkers kommun. 

Metodiken som använts för bedömningarna i 
rapporten är hållbarhetsanalys med Värderosen. I 
denna metod utvärderas tolv hållbarhetsfaktorer 
inom social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
Både planens positiva och negativa konsekvenser har 
bedömts. 

En sammanfattning av bedömningarna visualiseras i 
ett cirkeldiagram, värderosen, där det går att jämföra 
den föreslagna utvecklingen med den förväntade 
utvecklingen i ett nollalternativ. I arbetet har 
översiktsplanen fungerat som nollalternativ. Nedan 
redovisas planens huvudsakliga möjligheter att nå 
önskad hållbar utveckling samt risker att inte nå 
dessa. 

Sammanfattning av 
hållbarhetsbedömning
Förslaget till tillägg till Översiktsplan för Kust- och 
skärgård har möjlighet att på ett betydande sätt 
stärka hållbarheten inom de sociala och ekonomiska 
aspekterna, samt stora delar av den ekologiska 
hållbarheten. Planförslaget karakteriseras av en hög 
hållbarhetsambition. Planens största potential ligger 
i en uttryckt ambition om att bevara natur- och 
kulturvärden. Detta kopplas till, och förstärks av, 
en förtätningsstrategi i kollektivnära läge med bra 
tillgång till service och teknisk infrastruktur. 

De största riskerna är kopplade till dels hur väl 
planens ambitioner för bevarande av jordbruksmark  
kan hanteras. De är också kopplade till hur kultur- 
och naturvärden hanteras för att uppnå ekologisk 
hållbarhet. Specifikt gäller detta värden knutna till 
strand- och vattenmiljöer.

Den mer detaljerade planeringen blir avgörande 
för kust- och skärgårdens möjligheter att utvecklas 
utan risker för hälsa och säkerhet eller negativa 
miljökonsekvenser. Skydd av värdefulla natur- 
och vattenmiljöer beskrivs som viktiga i planens 
målsättning. I vidare arbete med detaljplaner och 

program kommer hanteringen av dessa frågor bli 
väsentliga för kommunens hållbarhet. 

I TÖP:en har planeringsriktlinjer för genomförandet 
tagits fram, samt hur dessa kopplar till TÖP:ens 
planeringsstrategier och ÖP:s riktlinjer. Denna 
tydlighet ger ett bra stöd åt de olika aktörer som blir 
involverade i genomförandet av planen.

Bebyggelsetruktur och social struktur
Planförslaget skapar goda förutsättningar för en 
anpassad utveckling av befintliga bostadsområden 
som genom att ta hänsyn till befintliga kulturvärden 
och landskapsbild kan bidra till att stärka de olika 
områdenas identitet liksom Österåkers kommuns 
identitet som en skärgårdskommun. 

En större mångfald i bostadsutbudet med ökad 
funktionsblandning och fler upplåtelseformer 
bedöms kunna bidra positivt till den sociala 
mångfalden och det lokala engagemanget. En positiv 
konsekvens är också att ett bredare utbud av bostäder 
kan erbjudas till kommunens invånare, så att det är 
möjligt att bo i skärgården under alla skeden i livet.
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Tematisk tillägg till översiktsplan 2040

Kust och skärgård

Den föreslagna markanvändningen innebär ett mer 
effektivt och långsiktigt hållbart markutnyttjande. 
Detta bygger på att majoriteten av den 
kompletterande bebyggelsen sker i knutpunkter och 
orter där en effektiv och samordnad kollektivtrafik 
kan skapas samtidigt som jordbruksmark samt 
kultur- och naturområden kan hållas fria från 
exploatering. 

Förutsättningarna i kust- och skärgårdsområdet är 
utmanande med bland annat långa avstånd, bristande 
tillgänglighet till kommersiell och offentlig service. 
Stora skillnader finns också i förutsättningar mellan 
sommar och vinter vilket gör att investerings- och 
driftskostnader kan bli höga och att en upprätthållen 
service året runt kan vara svår att uppnå. 

Det är viktigt att olika delar av utvecklingen, 
exempelvis bostadsbyggande i kombination 
med utbyggnad av teknisk infrastruktur, 
kommunikationer och service sker parallellt. Görs 
det på ett ändamålsenligt sätt och utifrån planens 
riktlinjer i fortsatta planprocesser bör skärgårdens 
attraktivitet och stora möjligheter inom exempelvis 
besöksnäringen kunna användas för en stark 
och positiv utveckling för boende och besökare i 
skärgårdsområdet. 

En utveckling av lokala knutpunkter och orter, 
nya kopplingar med hållbara transporter inom 
skärgården och mot fastlandet samt utveckling av 

marina näringslivet kan öka möjligheter att utveckla 
skärgården som en tydlig målpunkt för kommunen 
och regionen. Detta skapar möjligheter att locka till 
sig näringslivsaktörer.

Förslaget bedöms medföra positiva konsekvenser 
för den lokala ekonomin. Kundunderlaget förväntas 
öka i samband med förbättrade kommunikationer, 
utvecklade målpunkter och förbättrad tillgänglighet. 
Det är också positivt att planen tydligt lyfter 
att jordbruksmark inte skall bebyggas om 
inte väsentligt samhällsintresse kan motiveras. 
Inriktningen i plandokumentet följer kommunens 
jordbruksmarksstrategi.

Kommunens avfallshantering skall samordnas för 
att effektiviseras och kunna hantera fler fraktioner, 
men hanteringen bedöms ändå bli transportintensiv. 
Planen presenterar delvis strategier för exempelvis 
miljöanpassad energiförsörjning och miljöanpassat 
byggande samt hänvisar till översiktsplanens riktlinjer 
om hållbart byggande. 

I planen formuleras riktlinjer om klimatsäkring av 
miljöfarliga verksamheter och att bebyggelse i första 
hand ska undvikas på mark som anses olämplig 
med hänsyn till översvämningar, ras, skred och 
erosion. Klimatanpassning är viktigt att arbeta 
vidare med i fortsatt planering för att inte befintlig 
och kommande bebyggelse i kust och skärgård ska 
drabbas negativt då området är särskilt känsligt för 

klimatförändringarnas effekter. I planen hänvisas till 
Klimatanpassningsplanen från 2018 och förslag till 
åtgärder som pekas ut där.

Transport och infrastruktur
I planen finns tydliga satsningar på kollektiv 
transport både på land och på vatten. Förslaget 
förväntas kunna leda till stora positiva konsekvenser 
genom att båtförbindelserna mellan kust, 
skärgård och Åkersberga centrum stärks genom 
ny brygga och rutter. Kollektivtrafiken bedöms 
utvecklas positivt ur tillgänglighetssynpunkt 
samt ha positiva effekter för att tillgängliggöra 
de rekreativa värdena i den gröna värdekärnan 
inom Angarnkilen. Inriktningen om förbättrad 
samordning mellan trafikslag förväntas också ge 
positiva effekter på kollektivtrafikens attraktivitet. 
En bebyggelseutveckling i kollektivtrafiknära lägen 
kan positivt bidra till att öka andelen resor med 
hållbara transportsätt. Samtidigt finns det tydliga 
risker för att bebyggelse i de utpekade områdena kan 
komma att bidra till ett märkbart ökat bilberoende 
om kollektivtrafikskedjorna inte upplevs som 
tillräckligt attraktiva. Hur resandet utvecklas är 
svårt att bedöma. Även långa avstånd och svårare 
väderförhållande kan ha stor påverkan på val av 
transport.

Kommunen har en uttalad ambition att verka för 
en utbyggd laddinfrastruktur samt att samverka 
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med berörda aktörer för att möjliggöra en utvecklad 
laddinfrastruktur på strategiska platser. Detta bedöms  
kunna ha en positiv påverkan på miljö och hållbara 
transporter.

Planen har en tydlig inriktning mot att satsningar 
skall göras för att skapa trygga trafikmiljöer. Bland 
annat genom förbättringar för gång- och cykeltrafik. 
Detta förväntas leda till positiva konsekvenser ur 
många aspekter, bland annat miljö, folkhälsa och 
barn- och jämlikhetsperspektiv. Ur ett barnperspektiv 
är planerad utveckling av barn- och skolverksamhet 
i knutpunkterna samt förbättrad gång- och 
cykelinfrastruktur till dessa starkt positivt. Förbättrad 
infrastruktur för oskyddade trafikanter ger också 
folkhälsovinster. 

Grön- och blåstruktur
Planförslaget ger vissa möjligheter att värna 
värdefulla naturområden. Ett flertal strategier kring 
att ekologiska värden i natur-och vattenområden 
skall värnas har tagits fram och ett nytt område har 
pekats ut som aktuellt för ökat skydd. Det finns 
också fler områden med utpekat höga naturvärden. 
Hur dessa skall värnas framöver är inte förtydligat. 
Delar av planområdet vid fastlandet ingår i den gröna 
värdekärnan för Angarnkilen. 

Förslaget utvecklar möjligheterna till rekreation och 
friluftsliv. En inriktning är att utveckla så kallade 

gröna entréer som skall underlätta för att hitta ut 
till de naturområden som finns. Riktlinjer har tagits 
fram om att styra besöksnäringen och det rörliga 
friluftslivet till platser som tål den störningen. 
Stråk och områden pekas ut för satsningar på 
leder, skyltning och entréer bland annat. Detta i 
kombination med en ökad tillgänglighet genom 
förbättrade kommunikationer bedöms kunna få stora 
positiva effekter.

Tydliga risker finns dock kopplade till omfattning 
på exploatering i förhållande till jordbruksmark, 
strandområden samt natur- och rekreationsvärden. 
Specifikt det marina näringslivets behov av mark 
och vatten som riskerar att innebära en konflikt med 
riktlinjerna om att värna allemansrätten, naturvärden 
och vattenområden. Planförslaget pekar på behovet 
av vidare utredningar vid kommande planläggning 
för att hänsyn ska kunna tas till de förutsättningar 
som krävs vid etablering av marina näringar. 
I detta inkluderas att uppnå eller upprätthålla 
miljökonsekvensnormerna. 

Planens inriktning är att värna strandmiljöer för 
natur- och friluftslivsvärden. All utveckling av 
verksamheter och bostadsbebyggelse i anslutning 
till ett vattenområde innebär dock en risk för att 
strand- eller vattenområdet påverkas på kort eller 
lång sikt. Exempelvis innebär ianspråktagande 
av vassområden och grunda vikar för exempelvis 
bryggor att värdefulla miljöer försvinner oavsett 

om det finns andra verksamheter i närheten. En 
utbyggnad av bryggor innebär också ökad båttrafik 
till och från bryggan vilket påverkar miljöer i ett 
större kringområde. 

Utvecklingen enligt VA-planen bedöms innebära 
positiva effekter för vattenmiljön då fler hushåll 
ansluts till kommunalt VA. Samtidigt är det 
sannolikt att den planerade utvecklingen av ny 
bebyggelse kommer att innebära en ökad mängd 
dagvatten. Hur dagvattnet skall tas om hand för 
att inte riskera att förorena Östersjön konkretiseras 
inte i planen. Kommunen har dock en utpekad 
viljerikting om att utreda, säkerställa och följa 
upp att dagvattenhantering i utbyggnads- och 
förtätningsområden är tillfredställande så att 
vattenmiljöer inte påverkas påtagligt negativt och att 
miljökvalitetsnormer inte försämras. En kommunal 
dagvattenstrategi finns och ska följas vid utveckling 
av kust och skärgård. Dagvattenhantering är en viktig 
fråga att arbeta vidare med i kommande planering. 
Det finns också risker kopplade till en förväntat 
ökad båttrafik i planområdet, då detta kan förväntas 
innebära en ökad störning. Ökad båttrafik ökar också  
mängden föroreningar från exempelvis båtbottenfärg, 
olja och drivmedel. I planförslaget finns ambitionen 
att stödja ett mer hållbart båtliv genom bl.a. effektiv 
båtförvaring på land, upptagningsramper och 
spolplattor. Detta bedöms kunna få vissa positiva 
effekter för att begränsa föroreningar kopplade till en 
ökning av fritidsbåtar. 
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Betydande miljöpåverkan och lagskydd

Påverkan på riksintressen 
Hållbarhetsbedömningen analyserar planens 
konsekvenser i relation till riksintressena för 
högexploaterad kust och friluftsliv, kulturmiljövård, 
naturvård, järnväg och sjöfart. För utförligare 
beskrivningar om planens konsekvenser i relation till 
riksintressena, se sida 47.
• Planen bedöms inte medföra påtaglig skada på 

riksintresset för friluftslivet och naturvård. 
• Det finns risk för att planen medför skada 

på riksintresset för det rörliga friluftslivet/
högexploaterad kust. 

• Planen bedöms kunna påverka riksintresset för 
kulturmiljö negativt men bedöms inte medföra 
påtaglig skada på riksintresset. 

• Planen bedöms inte påtagligt försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av farlederna inom 
planområdet och därmed inte medföra påtaglig 
skada på riksintresset för sjöfart. 

Påverkan på miljökvalitetsnormer för 
ytvatten, grundvatten och luft samt buller
Hållbarhetsbedömningen analyserar planens 
konsekvenser i relation till miljökvalitetsnormerna 
för yt- och grundvatten samt för luft och buller. 
Planen medför utbyggnad av kommunalt VA på 
Ljusterö och vid Roslags-kulla vilket kan minska 
näringsbelastningen på recipienterna trots en ökad 
bostadsbebyggelse och dagvattenhanteringen ska 

enligt planen ta hänsyn till möjligheterna att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna. 

Åtgärder för att förbättra vattenförekomsters kemiska 
och ekologiska status ska ske i linje med vad som 
föreslås i de lokala åtgärdsprogram som är under 
framtagande. Enligt planen beräknas mängden 
fritidsbåtar och den marina verksamheten öka inom 
planområdet vilket medför både fysisk påverkan och 
ökad föroreningsbelastning. Utvecklingen av marina 
näringar i nya områden kan försvåra möjligheten 
att uppnå eller upprätthålla miljökvalitetsnormer. 
I planen beskrivs en ambition att verka för ett 
mer hållbart båtliv, men hur den fysiska påverkan 
från utvecklingen av marina näringar ska hanteras 
i relation till miljökvalitetsnormerna för ytvatten 
behöver konkretiseras i kommande planskeden. 

Förtätning på Ljusterö planeras i anslutning till en 
grundvattenförekomst. Enligt planen skall denna 
utveckling ske på sätt så att varken kemisk eller 
ekologisk status försämras. Vid utveckling av ny 
bebyggelse ska enligt planen nödvändiga åtgärder 
vidtas för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna 
för vatten följs. Hur detta skall säkras framgår dock 
inte. 

MKN för luft överskrids inte i dagsläget. Innan nya 
detaljplaner antas måste luftkvaliteten och risken för 
att miljökvalitetsnormerna överskrids utredas.

Inom planområdet bedöms det finnas 
goda förutsättningar att klara riktvärdena i 
bullerförordningen eftersom planområdet i stort 
inte bedöms vara särskilt stört av trafikbuller. 
Bullerutredningar bör göras där bostadsbebyggelse 
planeras i närheten av större vägar, t.ex. vid Östanå 
och Roslags-Kulla i närheten av väg 276, eller när 
den planerade utvecklingen bidrar till ökad trafik. 

Strandskydd
Planens inriktning är att strandskyddets syften i 
form av att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor 
på land och i vatten för djur- och växtlivet skall 
värnas. För delar av föreslagen utveckling kommer 
dispens från eller upphävande av strandskydd 
krävas, exempelvis vid utveckling av marina näringar 
och bryggor. För detta kommer särskilda skäl för 
att frångå strandskyddsbestämmelserna samt att 
åtgärderna inte strider mot strandskyddets syften att 
krävas.

Klimatanpassning
Planområdet är i stort sett i sin helhet ett riskområde 
utifrån klimatförändringarnas effekter i form av 
exempelvis extremväder, höjda vattennivåer och 
torka. Samhällsviktiga funktioner som bland annat 
transporter, teknisk försörjning, dricksvattentillgång 
och bostadsbebyggelse riskerar att påverkas. 
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Bilaga 1

Hållbarhetsbedömning inklusive Miljökonsekvensbeskrivning

Enligt planförslaget ska bebyggelse i första hand 
undvikas på mark som anses olämplig med hänsyn 
till översvämningar, ras, skred och erosion. Vid 
planläggning av ny bebyggelse ska även redan 
befintlig bebyggelse i närområdet beaktas utifrån 
hanteringen av risker. Kommunen skall också 
samverka med berörda aktörer för att minska riskerna 
för översvämningar, ras och erosion. Vid utveckling 
i kust och skärgården ska kommunen verka för en 
klimatsäkrad och tillgänglig infrastruktur utifrån de 
nationella riktlinjerna för klimatanpassning samt 
kommunens klimatanpassningsplan från 2018.

Planens förhållande till miljömål
Österåkers kommun har tagit fram 
kommunomfattande miljömål baserade på de 
nationella och regionala målen. Det tematiska 
tillägget utgår från kommunens miljömål i arbetet 
med att tillskapa en hållbar utveckling i kust och 
skärgård. Bedömningen är gjord utifrån de miljömål 
som gällde vid det tematiska tilläggets framtagande. 
Planen bedöms övergripande verka i linje med såväl 
de nationella miljömålen som Agenda 2030. 

Flera frågor kan leda till konflikter med 
miljömålen om de inte hanteras på ett adekvat sätt 
i kommande planering. Detta gäller dels hur ett 
hållbart transportsystem skall nås och hur ett ökat 
besökstryck inte skall leda till negativa konsekvenser 
för natur- och kulturvärden. Det gäller också hur 

det skall säkras att vattenkvaliteten inte påverkas 
negativt av ökad båttrafik och risken för ökad mängd 
dagvatten samt. Strategier och inriktningar för dessa 
frågor finns i planen men behöver hanteras på varje 
nivå i det fortsatta planarbetet. Planens relation till 
miljömål beskrivs på sida 58.

Miljöbalkens och PBL:s hänsyns- och 
hushållningsregler
Förslaget kan enligt miljökensekvensbeskrivningen 
(MKB) anses förenligt med 2 och 3 kap. miljöbalken 
i det avseende att det inte medför skada eller 
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Tematisk tillägg till översiktsplan 2040

Kust och skärgård

Planförslagets hållbarhetspotential visas i denna bild och jämförs med hållbarhetspotentialen i nuläget och för 
ett nollalternativ. Ju längre ut mot cirkeldiagrammets kant, desto större potentiell hållbarhet.

Möten, trygghet 
och engagemang

Långsiktig 
resursförvaltning

Hållbart resande

Investeringsvilja och 
projektekonomi

Kretsloppssystem 
och miljöteknik

Grönstruktur för  
biologisk mångfald

Rekreation

Identitet

Hälsa och 
säkerhet

Lokal ekonomi

Sociala tillgångar

Blåstruktur för 
biologisk mångfald

Planförslag Nuläge Nollalternativ

Socia
l h

ållbarhet

E
ko

n
o

m
isk

 h
å
llb

arh
et

Ekologisk hållbarhet

Värderosdiagram för planförslag, 
nuläge och nollalternativ

olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa 
eller säkerhet. 

När det gäller val av plats föreskriver 3 kap. 1§ 
Miljöbalken (MB) och 2 kap. 2§ Plan och Bygglagen 
(PBL) att mark- och vattenområden används för det 
eller de ändamål som områdena är mest lämpade för 
med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 

Då tematiskt tillägg till översiktsplanen för kust och 
skärgård är en strategisk plan på en övergripande nivå 
sker detaljerad utformning och lokalisering i senare 
skeden. De strategier och riktlinjer som tagits fram 
inom planarbetet bedöms ligga i linje med hänsyns- 
och hushållningsbestämmelserna.

Hållbarhetsbedömning med Värderosen 
i samrådsförslaget
Värderosen är ett verktyg med 12 olika 
hållbarhetsfaktorer med underliggande indikatorer, 
som gör det möjligt att bedöma och jämföra 
hållbarheten i olika utvecklingsprojekt. Faktorerna 
beskrivs närmare i bedömningstexten. Verktyget gör 
det möjligt att illustrera den samlade hållbarheten 
som en bild. Mitten på rosen representerar sämsta 
tänkbara hållbarhet, medan ytterkanten representerar 
bästa tänkbara hållbarhet utifrån platsens 
förutsättningar. I detta fall jämförs hållbarheten 
i förslaget till TÖP med ett nollalternativ och ett 
nuläge.
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Bilaga 1

Hållbarhetsbedömning inklusive Miljökonsekvensbeskrivning

Planförslag (TÖP) inkl. avvägningar Nollalternativ (ÖP)

Ekonomisk hållbarhet

Möjlighet till stora positiva konsekvenser för besöksnäring, sociala tillgångar och investerings-
vilja till följd av den utpekade kopplingen mellan Österskär och Linanäs samt satsningarna på 
kollektiv transport både på land och på vatten. Transportförbindelsen har också en betydande 
roll i ett regionalt perspektiv genom att koppla skärgården med Roslagsbanan och skapa fler 
alternativ för hållbara regionala resor.

Utvecklingen av marina näringar samt besöksnäring följer och har utvecklats i det tematiska 
tillägget utifrån riktlinjer och strategier utpekade i ÖP:n, vilket bedöms ha positiva konsekven-
ser för det lokala näringslivet. Årtidsbundet kundunderlag är en utpekad svaghet inom 
planområdet.

Utvecklingsstrategier för bebyggelse (utveckling vid knutpunkter och befintliga orter med 
närhet till kollektivtrafik, service och tekniska infrastrukturer) följer och utvecklar mål och 
ambitioner utpekade i ÖP:n, vilket medför positiva konsekvenser för den sociala mångfalden 
och invånarnas livschanser.  

Ny bebyggelse ska enligt planen undvikas på jordbruksmark för att inte fragmentera och försvåra 
möjligheterna för att bedriva ett aktivt jordbruk.
Utveckling av handel och service får enligt planen inte begränsa möjligheterna till ett aktivt jordbruk. 
Tydliga strategier kring utveckling av lokala knutpunkter och orter nära kollektivtrafik, service och teknisk 
försörjning bidrar till att förbättra förutsättningar för en starkare lokal ekonomi och en långsiktig 
resurförvaltning samt en högre investeringsvilja hos olika aktörer i jämförelse med nuläget. 
Sociala tillgångar förbättras också till följd av ÖP:ns utvecklingsstrategier.

Ekologisk hållbarhet

Utveckling av ny bebyggelse sker främst i områden där VA finns eller där det är möjligt att 
koppla på kommunalt VA, vilket bidrar till att minska utsläppen av orenat avloppsvatten i 
kustvattenförekomsterna. Planförslaget följer den kommunala VA-planen. Ambitionen av att 
verka för ett hållbart båtliv genom bl.a. effektiv båtförvaring på land, upptagningsramper och 
spolplattor bidrar till att begränsa utsläpp av föroreningar från båtverksamheter.

Behovet av att kartlägga ekosystemtjänster inom planområdet pekas ut.
Utredningsområde för naturskydd inkl. vatten pekas ut. Nya grönstråk mellan befintliga och 
utpekade utredningsområden för naturskydd pekas ut, vilket bedöms positivt bidra till att 
skapa en mer sammanhängande grönstruktur. Gröna entréer pekas ut vilket ger möjlighet till 
positiva konsekvenser för tillgängligheten till naturområden.

I planförslaget finns tydliga ambitioner kring ett ökat samarbete med andra aktörer för att 
värna Furusundsleden och minska erosionen.

Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för hållbara transporter till följd av förbättrad 
samordning mellan kollektivtrafik på land och vatten samt
förbättrad samordning för godstransporter på land och vatten. Prioritering av hållbara 
transporter följer ambitioner och riktlinjer utpekade i ÖP:n. Riktlinjen om utbyggnad av 
laddningsmöjligheter på strategiska platser skapar möjlighet för större andel hållbara 
transporter. 

Identifierade märkbara risker kopplas med otydliga riktlinjer för dagvattenhantering för att 
säkerställa att MKN inte påverkas. Ökad efterfrågan av båtplatser och utveckling av marina 
näringar kan leda till en försämrad status i vattenförekomster. Lokala källor till övergödning är 
jordbruk, enskilda avlopp och skogsbruk. Riktklinjer för att minska övergödning och 
föroreningar till Östersjön behöver förtydligas. En utredning om utbyggnad av kommunalt VA 
planeras vilket ger positiv påverkan.

Ambitionen i översiktsplanen är att bevara och skydda områden med höga biologiska värden. Med en 
utpekad grön- och blåstruktur ges möjligheter att samplanera grön och byggd struktur till en fungerande 
helhet där ekosystemtjänsterna kan utnyttjas effektivt. Grönstrukturen fokuserar dock främst på 
rekreationsvärden och mindre på ekologiska värden och spridningssamband. 

I översiktsplanen pekas grönstråk, vattenstråk, gröna målpunkter och gröna entréer ut.  Stora gröna 
målpunkter finns utpekade i Roslags-Kulla och Brevik. Gröna entréer pekas ut på ett flertal platser både 
längs kusten och i skärgården. Utöver detta ges vägledning för utveckling av ett flertal områden. 

Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) och kommunens samtliga sjöar och vattendrag har klassats 
som ekologiskt känsliga områden. Detta innebär att de får ett ökat skydd mot åtgärder som kan skada 
naturmiljön och i översiktsplanen anges att hänsyn ska tas till dessa områden vid exploatering.

Sammanfattning av planens och nollalternativets konsekvenser.
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Tematisk tillägg till översiktsplan 2040

Kust och skärgård

Planförslag (TÖP) inkl. avvägningar Nollalternativ (ÖP)

Social hållbarhet

Möjlighet till stora positiva konsekvenser för rekreation då målpunkter för turism samt 
natur- och kulturområden tillgängliggörs och kopplas samman med grönstråk. Prioritering av 
hållbara transporter och nya kopplingar med kollektivtrafik till sjöss och på land bidrar till att 
öka rekreativa möjligheter för hela kommunen och regionen (kopplingen Österskär-Linanäs). 

Positiva konsekvenser för bedömningskategorin ”möten, trygghet och engagemang” kan 
skapas  genom planförslaget prioritering av hållbara transporter, ökat utbud av mötesplatser i 
anslutning till transportnoder och lokala knutpunkter.

Utveckling av Roslags-kulla - Östanå följer det aktualitetsprövade planprogrammet, vilket 
minskar negativa påverkan på kulturvärdena. 

Prioritering av hållbara transporter, ökat utbud av mötesplatser i anslutning till transportnoder och lokala 
knutpunkter samt utveckling av lokala knutpunkter medför positiva konsekvenser för möte mellan 
individer, trygghet samt engagemang.

Översiktsplanen har en tydlig ambition att bevara och skydda områden med höga biologiska värden. 
Med en utpekad grönstruktur ges möjligheter att samplanera grön och byggd struktur till en fungerande 
helhet där ekosystemtjänsterna kan utnyttjas effektivt. Den utpekade grönstrukturen med rekreationsom-
råden, stråk och gröna entréer ger förutsättningar för att skapa en långsiktigt hållbar tillgång till rekreativa 
områden. 
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Bilaga 1

Hållbarhetsbedömning inklusive Miljökonsekvensbeskrivning

Ekonomisk hållbarhet
Lokal ekonomi

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser för besöksnäringen 
då kustens och skärgårdens attraktionskraft utvecklas

+ 2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för de marina 
näringarna genom utpekande av utvecklingsområden

+ 2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser  för det lokala 
näringslivet genom riktade satsningar på de lokala knutpunkterna

+ 1 Möjlighet till små positiva konsekvenser för jordbruks- och 
skogsnäringar då lokala knutpunkter på landsbygden utvecklas

- 1 Risk för små negativa konsekvenser för jordbruksnäringen, då 
en ökning av andra verksamheter kan påverka möjligheterna att 
bedriva jordbruk 

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser på natur- och 
friluftslivsvärden vid utveckling av de marina näringarna

Sociala tillgångar
+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser för den sociala 
mångfalden då utvecklingen bidrar till ett bredare bostadsutbud 
som kan passa fler invånare

+3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser för människors 
livschanser då kollektivtrafik och lokal service byggs ut och blir 
mer tillgängligt för invånarna

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser med utveckling och 
etablering  av skolverksamheter och service vid knutpunkter samt 
samnyttjande för andra aktiviteter

+ 2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för folkhälsan 
om möjligheterna att gå och cykla förbättras

-2 Risk för stora  konsekvenser om ett övergripande 
förhållningssätt saknas för hur allmänna platser ska utformas för 
att inkludera olika grupper i samhället och deras behov

-2 Risk för märkbara negativa konsekvenser om utvecklingen av 
vissa områden bidrar till en ökad uppdelning mellan olika sociala 
grupper

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser för folkhälsa och jämlik 
tillgång till livschanser om kollektivtrafiken och GC-systemet  
inte motsvarar behoven utan en ökad exploatering leder till ökat 
beroende av transport med egen bil och båt

Långsiktig resursförvaltning
+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser då 
bebyggelseutvecklingen fokuseras och ny bebyggelse i stort ska 
ske i befintliga serviceorter och i anslutning till tekniska system

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser i och med att 
kompletteringar och vidare utveckling inte ska ske i områden 
där tekniska system inte kan försörjas eller där det finns risker 
kopplade med klimatförändringar

+2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för 
erosionsproblematiken i Furusundsleden genom riktlinje om 
samverkan

+ 2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för befintliga 
och framtida byggnader för klimatanpassning

+ 2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för värnande av 
jordbruksmark

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser då utvecklingen i 
skärgården och på landsbygden kan medföra höga kostnader för 
infrastruktur och service

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser om riktlinjer 
om besparing av jordbruksmark, prioritering av natur- och 
kulturvärden samt hushållning med markresurser inte uppnås

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser på befintlig 
bebyggelse och infrastruktur till följd av förändrat klimat och 
extrema väderhändelser

Investeringsvilja och projektekonomi
+ 4 Möjlighet till mycket stora positiva konsekvenser till följd av 
att områdets  attraktivitet ökar och att identiteten stärks

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser på projektekonomi 
och investeringsvilja kopplade till långa avstånd och en 
årstidsbunden marknad och befolkningssituation

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser till följd av höga 
tröskelinvesteringar för infrastruktur, teknisk försörjning och 
klimatanpassningar

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser för investeringsvilja och 
attraktivitet  om kollektivtrafiken och GC-systemet  inte motsvarar 
behoven.

Social hållbarhet
Rekreation

+ 4 Möjlighet till mycket stora positiva konsekvenser för boendes 
och besökares tillgång til rekreativa miljöer och målpunkter

+ 3  Möjlighet till stora positiva konsekvenser för den rekreativa 
grönstrukturen

- 3 Risk förstora negativa konsekvenser om besökstrycket blir för 
stort i känsliga miljöer

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser om transportsystemet 
inte motsvarar besökstrycket samt risker för konflikter mellan 
olika trafikslag

Identitet
+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser genom att 
kommunens skärgårdsidentitet och dess attraktionskraft stärks 
och vidareutvecklas

- 1 Risk för små negativa konsekvenser för värdefulla kulturmiljöer 
till följd av exploatering

Sammanfattning av bedömning av planförslaget utifrån hållbarhetsfaktorer
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Tematisk tillägg till översiktsplan 2040

Kust och skärgård

Möten, trygghet och engagemang
+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser genom nya och 
förstärkta kopplingar med kollektivtrafik mellan olika delar av kust 
och skärgård och Åkersberga stad

+ 2 Möjlighet för märkbara positiva konsekvenser i form av 
tryggare trafikmiljöer med utvecklad infrastruktur för gående och 
cyklister

+ 2 Möjlighet för märkbara positiva konsekvenser då nya 
mötesplatser kan skapas i anslutning till transportnoder och 
lokala knutpunkter

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser om utveckling av 
levande mötesplatser med utökad service i de utpekade lokala 
knutpunkterna inte sker

Hälsa och säkerhet

+2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser genom riktlinje 
om att planera för hälsosamma livsmijöer längst kusten och i 
skärgården

+2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser genom riktlinje 
om att verka för att klimatsäkra miljöfarliga verksamheter i 
riskområden för översvämning, ras, skred och erosion

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser genom ökad spridning av 
markföroreningar i ett förändrat klimat om strategier inte tas fram 
för att hantera detta

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser till följd av ökad trafik 
på vattnet 

Ekologisk hållbarhet
Grönstruktur för biologisk mångfald

+ 3 Möjligheter till stora positiva konsekvenser som följd 
av utpekad strategier för prioritering av naturvärden och ej 
fragmentering av jordbruksmark

+ 1 Möjligheter till vissa positiva konsekvenser för naturvärden 
och grönstruktur genom att behovet av att skydda naturvärden 
långsiktigt slås fast i planen

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser om exploatering 
planeras inom strandskyddade områden

- 2 Risk för märkbara till stora negativa konsekvenser då 
kapaciteten för tätortsnära ekosystemtjänster minskar till följd av 
exploatering av tätortsnära grönytor samt ökat besökstryck.

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser om planens strategi om 
att värna jordbruksmark står svag mot exploateringstrycket så att  
tätortsnära jordbruksmark bebyggs och fragmenteras.

Blåstruktur för biologisk mångfald

+ 3 Möjligheter till stora positiva konsekvenser när fler hushåll 
ansluts till allmänt VA 

+ 2 Möjlighet till vissa positiva konsekvenser genom 
målsättningen i planen om att vattenmiljöer ska kunna ingå i 
framtida skydd av värdefulla naturmiljöer

+ 1 Möjligheter till vissa positiva konsekvenser genom anläggning 
av spolplattor och båtförvaring på land på redan ianspråktagen 
mark.

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser för värdefulla 
strandmiljöer kopplat till utveckling av skärgården

Kretsloppssystem och miljöteknik

+ 3 Möjligheter till stora positiva konsekvenser för 
avfallshantering till följd av effektivisering, hantering av flera 
fraktioner samt utredning av platser för avfallshantering på öarna 
och återvinningsstation centralt på Ingmarsö.

+ 2 Möjliga märkbara positiva konsekvenser då storskaliga 
VA-lösningar planeras i kommunens utvecklingsområden

- 1 Risk för små negativa konsekvenser då strategier för 
miljöanpassad energiförsörjning, låg energiförbrukning och 
miljöanpassat byggande saknas eller inte framgår tydligt

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser då kommunens 
avfallshantering är transportintensiv

Hållbart resande

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser till följd av förbättrad 
samordning mellan kollektivtrafik på land och vatten samt 
förbättrad samordning för godstransporter på land och vatten

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser till följd av 
trafikprioritering mot hållbara transportsätt

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser gällande utveckling 
av ett mer tillgängligt transportsystem

+ 2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för främjandet 
av gång- och cykelresor då flera stråk och samband föreslås 
byggas ut

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser om bebyggelseutveckling 
och utveckling av kollektivtrafik inte sker parallellt i de lokala 
knutpunkterna och andra målpunkter samt att det inte 
samordnas med andra åtgärder

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser om utvecklilng 
av kultur- och gröna stråk samt gång- och cykelvägar inte 
kan genomföras parallellt med bebyggelseutveckling då 
genomförandet bygger på markinnehavares intresse

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser då utveckling 
av golfklubben och bebyggelse på Ljusterö kan leda till ökat 
bilberoende.

Sammanfattning av bedömning av planförslaget utifrån hållbarhetsfaktorer
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Inledning
Planförslag TÖP Kust och skärgård
Som en fortsättning på arbetet med Österåkers 
kommuns översiktsplan har kommunen tagit fram 
ett tematiskt tillägg (TÖP) med inriktningen Kust 
och Skärgård. Fördjupningen av översiktsplanen 
med fokus på kustens och skärgårdens specifika 
förutsättningar och möjligheter, skapar 
förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling 
och resurshushållning.

Miljöbedömningsprocessen
Det här dokumentet utgör en hållbarhetbedömning 
inklusive MKB för det tematiska tillägget för kust 
och skärgård till Österåkers kommuns Översiktsplan. 

Ambitionen har varit att miljöbedömningsprocessen 
ska omfatta ett brett spektra av sociala, 
ekonomiska och ekologiska aspekter av den 
utveckling som presenteras i det tematiska 
tillägget till översiktsplanen. Därför görs en 
hållbarhetsbedömning (inklusive MKB) för 
planförslaget.

Hållbarhetsbedömningen syftar till att identifiera 
och konsekvensbedöma de delar av planen där det 

föreligger risk för att beydande miljöpåverkan kan 
uppstå, samt andra aspekter som har stor betydelse 
för hållbar utveckling. 

Hållbarhetsbedömningen har pågått parallellt 
med förslagsarbetet från projektstart, genom 
löpande arbetsmöten med kommunens 
projektgrupp och konsultgruppens experter. 
Miljöbedömningsprocessen har således också 
fungerat som ett aktivt hållbarhets- och planstöd 
i planprocessen. Avgränsningssamråd med 
Länsstyrelsen hölls 2020-05-08. 

I arbetet har ingått framtagande av 
nulägesbeskrivning samt bedömning av strategier 
inklusive förslag till justeringar för att bidra till ökad 
hållbarhet i planförslaget. En nulägesbeskrivning 
och hållbarhetsbedömning av nuläget gjordes utifrån 
SWOT-analyser som kommunen tagit fram internt.

Kontinuerliga bedömningar av förslaget har 
gjorts och kommunicerats vid arbetsmöten där 
representanter från konsultgrupp och tjänstepersoner 
från kommunen deltagit. 

Avgränsning

Behovsbedömning
En miljöbedömning ska, enligt Miljöbalkens 
kap 6, genomföras för planer och program som 
upprättas av myndigheter eller kommuner och som 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Miljöbedömningen består av ett antal lagreglerade 
steg som bland annat omfattar behovsbedömning, 
avgränsning och samråd. Översiktsplanedokument, 
inklusive tematiska tillägg till översiktsplanen, 
omfattas i stort sett alltid av kravet på 
miljöbedömningar. 

Då det tematiska tillägget till översiktsplanen 
för Österåker har strategisk betydelse för 
markanvändningen i planområdet; kusten och 
skärgården, bedöms den medföra krav på en 
miljöbedömning där en MKB ingår. För att 
ytterligare betona hållbarhetsperspektivet har 
avgränsningen utvidgats till att inkludera sociala 
och ekonomiska faktorer. Hållbarhetsbedömningen 
uppfyller plan- och bygglagens krav om 
konsekvensbedömningar och miljöbalkens krav på 
miljökonsekvensbeskrivningar.
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Övergripande utvecklingskarta över mark- och vattenanvändning i TÖP Kust och skärgård
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Nivå- och sakmässig avgränsning 
Hållbarhetsbedömningen fångar i första hand upp 
de viktigaste problemställningarna på den strategiska 
skala som området som omfattar kusten och 
skärgården utgör. TÖP:ens möjliga konsekvenser på 
en kommunal eller regional skala hanteras enbart 
för strategiskt viktiga konsekvenser. Sådan påverkan 
som kan antas bli föremål för bedömning i senare 
planskeden kan antas ha mindre betydelse för 
miljöbedömningen av TÖP:en. 

Planens samtliga möjliga konsekvenser har alltså inte 
bedömts utan fokus har legat på bedömning av de 
övergripande strategierna och markanvändningen 
samt de konsekvenser som förväntas få störst 
påverkan. 

Geografisk	avgränsning
Hållbarhetskonsekvensbedömningens geografiska 
avgränsning omfattar kuststräckan och skärgården 
enligt planområdets geografiska utbredning. I vissa 
frågor krävs samtidigt ett kommunalt eller regionalt 
perspektiv för att fånga upp områdets relation till 
omvärlden. 

Tidsmässig avgränsning
Det tematiska tillägget för kust och skärgård har 
samma tidshorisont som Översiktsplanen och sträcker 
sig till 2040. Hållbarhetskonsekvensbedömningen 
avser samma tidsperspektiv. 

Samråd och förankring
Avgränsningen av MKB och hållbarhetsbedömning 
har samråtts med länsstyrelsen samt berörda 
kommuner under våren 2020.

Alternativ
I denna hållbarhetskonsekvensbedömning 
behandlas det planförslag som kommunen valt 
att gå till samråd med och som har reviderats 
inför granskning. En hållbarhetsbedömning görs 
också för ett nollalternativ. Några alternativa 
planförslag presenteras inte och några alternativa 
utvecklingsförslag kommer därför inte att bedömas 
i hållbarhetsbedömningen. Detta grundar sig på en 
stor enighet politiskt inom kommunen om vilken 
inriktning för framtiden man vill se längs kusten 
och i skärgården som gör att skiljt planalternativ 
inte varit aktuellt. Däremot har avvägningar gjorts 
i ett flertal frågor som en del av processen med att 
ta fram planförslaget. Dessa lyfts under respektive 
hållbarhetsfaktor för planförslaget och ersätter ett 
alternativt planförslag. 

Metodik

Bedömningsgrunder
Konsekvenserna kommer att relateras till det värde 
som berörs, men också till miljöpåverkans relation 
till miljökvalitetsnormer och miljömål samt övriga 
hållbarhetsfaktorer.

Skala för konsekvensbedömning
En fyrgradig skala används för beskrivning av planens 
positiva och negativa konsekvenser. Skalan grundar 
sig på en relation mellan effekternas omfattning och 
storleken på de värden som påverkas. Bedömningarna 
är ofta formulerade utifrån möjlighet till positiva 
konsekvenser eller risk för negativa konsekvenser. 
Detta då styrningen i planen inte är tillräckligt tydlig 
för att kunna göra en bedömning att det blir positivt 
eller att negativ påverkan kan undvikas.

Negativ konsekvens Positiv konsekvens

-4 Mycket stora konsekvenser 

Betydande påverkan på 
riksobjekt eller regionalt 
intressanta objekt.Försämrar 
tydligt hållbarhetsprestanda för 
regionen eller nationen i någon 
aspekt, eller för kommunen i 
flera betydande aspekter.

+4 Mycket stora konsekvenser

Betydande påverkan på 
riksobjekt eller regionalt 
intressanta objekt.Bidrar 
tydligt till att utveckla 
hållbarhetsprestanda för 
regionen eller nationen i någon 
aspekt, eller för kommunen i 
flera betydande aspekter.

-3 Stora konsekvenser

Begränsad påverkan på 
riksobjekt eller värden av 
regionalt intresse, eller 
betydande påverkan på 
värden av kommunalt 
intresse.Försämrar tydligt 
hållbarhetsprestanda för 
kommunen i någon betydande 
aspekt, eller för stadsdelen 
eller kommundelen i flera 
betydande aspekter.

+3 Stora konsekvenser

Begränsad påverkan på 
riksobjekt eller värden av 
regionalt intresse, eller 
betydande påverkan på 
värden av kommunalt intresse. 
Bidrar tydligt till att utveckla 
hållbarhetsprestanda för 
kommunen i någon betydande 
aspekt, eller för stadsdelen 
eller kommundelen i flera 
betydande aspekter.
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-2 Märkbara konsekvenser

Liten påverkan på värden 
av nationellt eller regionalt 
intresse, eller begränsad 
påverkan på värden av 
kommunalt intresse, eller 
omfattande påverkan 
på värden av lokalt 
intresse.Försämrar tydligt 
hållbarhetsprestanda för 
stadsdelen eller kommundelen 
i någon betydande aspekt, 
eller för stadsdelen eller 
kommundelen i mindre 
betydande aspekter.

+2 Märkbara konsekvenser

Liten påverkan på värden 
av nationellt eller regionalt 
intresse, eller begränsad 
påverkan på värden av 
kommunalt intresse, eller 
omfattande påverkan på 
värden av lokalt intresse. 
Bidrar tydligt till utveckling 
av hållbarhetsprestanda för 
stadsdelen eller kommundelen 
i någon betydande aspekt, 
eller för stadsdelen eller 
kommundelen i mindre 
betydande aspekter.

-1 Små eller +/- 0 obetydliga 
konsekvenser

Begränsad påverkan på värden 
av lokalt intresse eller inga 
konsekvenser (ingen märkbar 
påverkan).Försämrar i någon 
mån hållbarhetsprestanda för 
stadsdelen, kommundelen eller 
helt lokalt.

+1 Små eller +/- 0 obetydliga 
konsekvenser

Begränsad påverkan på 
värden av lokalt intresse eller 
inga konsekvenser (ingen 
märkbar påverkan). Bidrar 
i någon mån till utveckling 
av hållbarhetsprestanda för 
stadsdelen, kommundelen eller 
helt lokalt.

Hållbarhetsverktyget Indikatorer för håll-
bar stadsutveckling
För en sammanfattande utvärdering av planens 
och alternativets möjligheter till hållbar utveckling, 
används Ekologigruppens hållbarhetsanalys 
och bedömningsverktyg Indikatorer för hållbar 
stadsutveckling inklusive värderos. Verktyget är 
uppbyggt kring kring tolv hållbarhetsfaktorer som 
representerar de olika aspekterna av ekologisk, social 

och ekonomisk hållbarhet. Verktyget förhåller sig 
till planer för fysiska strukturer och faktorerna är 
valda utifrån huruvida just strukturen som förmedlas 
i planen möjliggör en hållbar utveckling. Varje 
hållbarhetsfaktor delas i sin tur upp i delfaktorer 
för att beskriva de strukturer som utgör faktorernas 
faktiska hållbarhet. Syftet är att ge en helhetsbild av 
vad som kan stärka respektive motverka hållbarheten 
för tolv olika hållbarhetsfaktorer inom social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Planförslagets konsekvenser bedöms i tolv delar, 
en del för varje hållbarhetsfaktor. En närmre 
beskrivning av varje hållbarhetsfaktor återfinns i 
konsekvensbedömningskapitlet. Som inledning 
till varje delbedömning finns en grå ruta där de 
underområden som ingår i hållbarhetsfaktorn 
listas. En samlad visualisering av planförslagets 
hållbarhetspotential görs genom att föra in 
bedömningen i ett värderosdiagram, se sida 7.

Förutsättningar för bedömningar
En förutsättning för bedömningarna i denna rapport 
är att riktlinjerna som presenteras i planförslaget följs 
och vidareutvecklas i kommande planerings- och 
utvecklingsarbete samt att övrig lagstiftning och 
prövning följs. 

Osäkerheter i konsekvensbedömningarna
Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen pekar ut 
den huvudsakliga viljeinriktningen för kommunens 
mark- och vattenanvändning inom en specifik 
fråga, här kust- och skärgårdsutveckling. I 
planförslaget finns en befolkningsprognos som 
visar på en befolkningsökning i flera delar av 
planområdet, främst längs fastlandets kuststräcka 
och på Ljusterö. Prognosen omfattar dock inte 
deltidsboende eller hur mycket besöksnäring, 
friluftsliv, turism och båtliv förväntas öka då detta 
är svårt att göra tillförlitliga uppskattningar av. 
Planförslaget och hållbarhetsbedömningen bygger på 
befolkningsprognosens siffror men eftersom att det är 
en strategisk plan på översiktlig nivå går det inte att i 
detalj beskriva alla konsekvenser ett genomförande av 
planen kan få. 

I samrådsskedet har planförslagets konsekvenser 
i första hand bedömts utifrån den övergripande 
fysiska strukturens möjlighet att bidra till en hållbar 
utveckling. Eftersom att plandokumentet är ett 
strategiskt inriktat dokument på en översiktlig nivå 
och ej juridiskt bindande bedöms konsekvenserna 
i denna konsekvensbedömning utifrån om de ger 
möjlighet till en positiv konsekvens eller risk för en 
negativ konsekvens. 
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Nollalternativet och dess konsekvenser 
Nollalternativet utgörs av den utveckling och de 
huvudsakliga konsekvenser som kan förväntas 
i planområdet baserat på utvecklingsplanerna 
i gällande översiktsplan 2040, i planprogram 
för Östanå, Roslags-Kulla & Wira (2013, 
aktualitetsprövade 2019) samt i visionen om 
Åkersbergas framtida stadspark (2012) och 
inriktningsdokument för Stadspark Åkers kanal 
(2013). 

Som tematiskt tillägg till översiktsplanen ska 
TÖP Kust och Skärgård följa de stora dragen i 
översiktsplanen. Samtidigt innebär det tematiska 
tillägget en vidareutveckling av planförslagen i 
översiktsplanen. Utveckling och konsekvenser 
kommer därför skilja sig beroende på om enbart 
översiktsplanen följs eller om även det tematiska 
tillägget beslutas. I och med det tematiska tillägget 
finns möjlighet att tydligare arbeta fram hur 
utvecklingen i kust och skärgård skall ske på ett 
hållbart sätt.

Översiktsplanens framtidsbild för Kust 
och skärgård
I framtidsbilden för översiktsplanen målas visionen 
för kust och skärgård om en levande landsbygd 
med aktiva jord- och skogsbruk upp. Landsbygd 
och skärgård skall utvecklas genom lokala 
knutpunkter och offentlig och kommersiell service. 
En mångfald av service, arbetsplatser, bostäder, 
kultur- och fritidsaktiviteter av god kvalitet ska 
göra att invånarnas behov kan tillgodoses lokalt. 
Entreprenörsanda och en stark kultur av företagande 
ska känneteckna Österåker. Kommunen ska också 
utvecklas hållbart ur ett ekologiskt, ekonomiskt 
och socialt perspektiv med en omställning utifrån 
de lokala miljömålen. Vattnet och skärgården 
lyfts som en viktig del av Österåkers identitet och 
tillgängligheten till en levande, aktiv och attraktiv 
skärgård ska vara god.

Översiktsplanens strategiska inriktning
Kort sammanfattat kan nollalternativet för kust och 
skärgård år 2040 bestå av följande antaganden:

Bebyggelse och social struktur
De generella principerna i översiktsplanen för 
landsbygd och öar är att ny bebyggelse ska anpassas 
till befintlig bebyggelse och landskapsmiljö vad 
gäller exempelvis placering, volymer, material och 
färg. Ny bebyggelse ska undvikas i obebyggda 
områden eller områden med enstaka hus och ny 
fritidshusbebyggelse ska i första hand komma till 
stånd i form av ej expanderande kompletteringar 
till befintlig bebyggelse. Inom områden med 
särskilda natur- eller kulturvärden ska högre krav på 
lokalisering och utformning ställas. Bebyggelse på 
jordbruksmark ska undvikas.

Roslags-Kulla, Mellansjö och Ingmarsö pekas ut 
som viktiga knutpunkter för landsbygden och som 
intressanta för utökad bebyggelse med ”mindre 
tät” karaktär. Dessa ska stärkas och utvecklas när 
det gäller utbud av samhällsservice för boende i 
kringområdet.
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Förtätning i lokala knutpunkter är positivt utifrån 
aspekterna att det skapar möjligheter för att erbjuda 
service och transporter vilket ger förutsättningar 
för en levande skärgård och landsbygd. En levande 
skärgård och landsbygd har stor betydelse för 
kommunens hållbarhet, bland annat för kommunens 
attraktivitet och för möjligheten att upprätthålla 
ekosystemtjänster. Kostnader för infrastruktur 
som VA och gator kan dock bli kännbara, liksom 
kostnader för kommunal service. 

Det finns en betydande risk för att den förtätning 
som är möjlig inte kan finansiera de kommunala 
investeringarna som behövs för bland annat 
infrastruktur, transporter och service som lyfts 
fram som översiktsplanens strategi. Om exempelvis 
kollektivtrafik inte utvecklas i tillräcklig skala 
parallellt med bostadsutveckling riskerar detta att 
leda till ett ökat bilberoende. 

Delar av kommunens kulturhistoriskt värdefulla 
områden riskerar att påverkas negativt av 
översiktsplanens föreslagna bebyggelseutveckling, 
exempelvis i Östanå och Roslags-Kulla. Sammantagen 
bedömning av påverkan på riksintressets värden och 
uttryck kring Roslags-Kulla sockencentrum och 
kyrka visar att åtgärderna inte ger påtaglig skada på 
någon av de platsspecifika bedömningsgrunderna. 
Viss negativ påverkan på områdets värden riskeras 
om ny bebyggelse får högre höjder, bryter siktlinjer 
eller om det öppna jordbrukslandskapet kring 

kyrkan påverkas  genom utbyggd infrastruktur eller 
bebyggelse. Bedömning av påverkan på riksintressets 
värden kring Östanå visar att att de planerade 
åtgärderna ger påtaglig skada på de platsspecifika 
bedömningsgrunderna. De föreslagna åtgärderna 
kring Östanå i planprogrammet innebär i sin helhet 
att riksintresset riskerar att påverkas i så stor grad 
att det innebär påtaglig skada på riksintresset, vilket 
strider mot miljöbalkens hushållningsbestämmelser.

Översiktliga riktlinjer för att bevara kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader och beakta kulturhistoriskt 
värdefulla landskap finns i översiktsplanen.
Kulturmiljöfrågor ska även utredas vidare i 
detaljplaneskeden för värdefulla områden. Det 
kvarstår dock en risk för att exploatering kan skada 
värdet och upplevelsen av kulturmiljöerna.

Transport och infrastruktur
I översiktsplanen pekas väg 276 från Åkersberga 
via Roslags-Kulla ut som en del av huvudvägnätet. 
Detsamma gäller förbindelsen från Roslags-
Kulla via Östanå- och Ljusterö färjeläge till 
Mellansjö. Transportkopplingen skall utredas för 
vidareutveckling från Åsättra och vidare till Ingmarsö 
och Husarö. Huvudstråk för transportkopplingar 
pekas också ut för Österskär, Margretelund, 
Skärgårdsstad och södra Ljusterö. Åsättra ska stärkas 
som replipunkt avseende tillgänglighet och utbud för 

kollektivtrafiken och person- och godstrafiken samt 
inom marina näringar. 

Principen i översiktsplanen är att förutsättningarna 
att bo och arbeta på landsbygden och i skärgården 
ska förbättras genom planläggning, utbyggnad av 
teknisk försörjning och transportsystem, samt genom 
att stärka lokala knutpunkter. Strategin att satsa 
på knutpunkter ger förutsättningar för att kunna 
förbättra transporter och infrastruktur. Det är viktigt 
för hållbarheten att kopplingarna till och mellan de 
lokala knutpunkterna blir effektiva och attraktiva.

Översiktsplanen föreskriver att kollektivtrafik 
ska utvecklas parallellt med bostäder och service 
i knutpunkterna. Samtidigt har kommunen 
inte full rådighet över kollektivtrafiken. En 
utbyggnad av bostäder i skärgården innebär en 
risk för att utvecklingen av kollektivtrafik inte 
sker i tillräckligt hög takt eller blir för kostsamt i 
relation till utvecklingen av bostäder. Utan att en 
attraktiv kollektivtrafik säkerställs parallellt med 
bostadsbyggandet riskerar fler bilburna hushåll att 
skapas. 

Översiktsplanen togs fram parallellt med en VA-plan 
och innehåller en plan för utbyggnad av allmänt 
V/A som minskar belastningen av näringsämnen på 
sjöar, vattendrag och havet. Utbyggnad av allmänt 
V/A på Ljusterö ska utredas i linje med kommunens 
V/A-plan.
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Grön- och blåstruktur
I översiktsplanen pekas grönstråk, vattenstråk, gröna 
målpunkter och gröna entréer ut. Ett grönt stråk 
sträcker sig längs kusten och ett längs Ljusterö. Stora 
gröna målpunkter finns utpekade i Roslags-Kulla 
och Brevik. Gröna entréer pekas ut på ett flertal 
platser både längs kusten och i skärgården. Utöver 
detta ges vägledning för utveckling av ett flertal 
områden. En översyn har gjorts över ekologiskt 
särskilt känsliga områden och kommunens samtliga 
sjöar och vattendrag har klassats som ekologiskt 
känsliga områden. Detta innebär att de får ett ökat 
skydd mot åtgärder som kan skada naturmiljön och 
i översiktsplanen anges att hänsyn ska tas till dessa 
områden vid exploatering. Översiktsplanen anger 
också att grunda, oexploaterade, skyddade vikar som 
är viktiga miljöer för rekrytering av fisk i kustområdet 
ska ses i sin helhet och skyddas även utöver 
strandskyddet. Vid ingrepp i värdefulla natur- och 
vattenmiljöer ska kompensationsåtgärder utföras.

Ambitionen i översiktsplanen är att bevara och 
skydda områden med höga biologiska värden. 
Med en utpekad grönstruktur ges möjligheter 
att samplanera grön och byggd struktur till en 
fungerande helhet där ekosystemtjänsterna kan 
utnyttjas effektivt. Den utpekade grönstrukturen 
med rekreationsområden, stråk och gröna entréer ger 
förutsättningar för att skapa en långsiktigt hållbar 
tillgång till rekreativa områden. Grönstrukturen 

fokuserar dock främst på rekreationsvärden och 
mindre på ekologiska värden och spridningssamband. 

Det finns vissa risker kopplade till hur värdefulla 
natur- och vattenmiljöer ska skyddas. Detta är en 
av de punkter som behöver utredas vidare genom 
fördjupningen av översiktsplanen för kust och 
skärgård. De största riskerna är kopplade till hur 
väl planens ambitioner för hänsyn till naturvärden 
kan hanteras i samband med planläggning och 
exploatering för att undvika negativ påverkan på 
ekologisk hållbarhet. Naturområden med höga 
naturvärden pekas ut för bebyggelse i bland annat 
Roslags-Kulla som ingår i den gröna värdekärnan 
för Angarnkilen. På Ljusterö berörs objekt med höga 
naturvärden intill sjön Skären och vid Skogshult. Stor 
hänsyn behöver tas till dessa värden vid utveckling.

Samtidigt beskriver översiktsplanens riktlinjer 
att hänsyn till värdefull natur ska tas inom den 
mer detaljerade planeringen. Natur där särskild 
hänsyn ska tas pekas också ut på karta vilket ger 
förutsättningar för att hantera planeringen så att 
hänsyn genomförs i praktiken. Den mer detaljerade 
planeringen blir avgörande för landsbygdens 
möjligheter att utveckla samhällen utan risker 
för hälsa och säkerhet eller alltför stora negativa 
konsekvenser för vatten och värdefull grönstruktur.

Vid Åkers kanal pågår arbetet med att utveckla 
en ny stadspark och promenadstråk runt kanalen. 

Kommunens mål och intentioner presenteras i 
”Vision för Åkers kanal stadsparken”, parkstrategin 
och kommunens Strategi för de gröna frågorna. 
Åkers kanal föreslås utvecklas till ett mer 
sammanhängande och attraktivt stråk med tydliga 
entréer och kopplingar till kringliggande områden. 
Utvecklingen har en positiv påverkan på rekreations- 
och identitetsvärdena kopplade till natur- och 
vattenkontakt. ”Vision för Åkers kanal stadsparken” 
är i linje med översiktsplanens ambition att utveckla 
en stadspark längs Åkers kanal.
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Beskrivning av planförslaget
I detta kapitel redovisas planförslagets potential att 
bidra till en hållbar utveckling genom att analysera 
det utifrån de tolv hållbarhetsfaktorer som ingår i 
Ekologigruppens hållbarhetsverktyg ”Indikatorer 
för hållbar stadsutveckling”. För var och en av de 
tolv hållbarhetsfaktorerna ges först en introduktion 
till vad som ingår i hållbarhetsfaktorn och därefter 
görs dels en bedömning av nuläget och dels en 
bedömning av planförslaget. Både positiva och 
negativa konsekvenser bedöms. 

Utifrån varje hållbarhetsfaktor ges förslag till 
åtgärder som kan stärka planförslagets hållbarhet. 
Dessa åtgärder utgör förslag från Ekologigruppen. 
Åtgärderna kan under arbetet med det tematiska 
tillägget arbetas in i planen, alternativt beaktas 
framöver i andra sammanhang. 

Mål och strategier
Det tematiska tillägget utgår ifrån en framtidsbild 
och sju övergripande planeringsstrategier: 

• Attraktiva knutpunkter
• Flexibelt och innovativt näringsliv
• Hållbara och funktionella transportsystem
• Tillgänglig kust och skärgård
• Utvecklade destinationer
• Hållbara livsmiljöer
• Hållbar teknisk infrastruktur
• Samverkan

Planeringsstrategierna visar hur framtidsbilden 
ska nås och anger att kusten och skärgården 
skall utvecklas till en attraktiv plats för bostäder, 
arbetsplatser, upplevelser och service. Offentliga rum 
för möten och gemenskap ska utvecklas.

Besöksmål, målpunkter och andra destinationer ska 
utvecklas och tillgängliggöras. Det ska vara möjligt 
att göra korta och längre besök i området året runt. 

Allmänhetens tillgänglighet till stränder och 
strövområden ska utvecklas och värnas. Samtidigt 
ska besöksnäringen vara hållbar och värna om viktiga 

kultur- och naturvärden och ekosystem skall stärkas 
för att bidra till livskraftiga miljöer på land och i 
vatten. 

Platser för bostäder, verksamheter och infrastruktur 
ska utvecklas ihop med natur- och kulturvärden 
och bidra till en god livsmiljö med hänsyn till 
klimatanpassning, hälsa och risker.

Den tekniska infrastrukturen ska anpassas till 
kustens och skärgårdens behov med resilienta 
system för t.ex. energiförsörjning, avfallshantering, 
dricksvattenförsörjning och internetuppkoppling. 
Möjligheter för näringslivet att utvecklas innovativt 
skall skapas. Utveckling av de marina näringarna som 
omfattar båtverksamhet  kan innefatta till exempel 
laddinfrastruktur för båtar, effektiv båtförvaring på 
land, upptagningsramper och spolplattor för ett mer 
hållbart båtliv lyfts specifikt. 

Strategiska kopplingar mellan och inom fastland och 
kust skall skapas med utbyggd kollektivtrafik på väg 
och vatten samt förbättrad trafikmiljö för oskyddade 
trafikanter. De befintliga transportssystemen ska 
ställas om för att skapa mer hållbara resor för både 
person- och godstransporter. 
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Planeringsriktlinjer
Planeringsriktlinjer har tagits fram för att beskriva 
hur hänsyn ska tas till olika intressen som påverkar 
och påverkas av planeringen av kust och skärgård. 
Intressena har systematiserats i sju tematiska områden 
och planeringsriktlinjer kopplas till vardera tema. 
Nedan följer de tematiska områdena med respektive 
planeringsriktlinjer:

Bebyggelse och befolkning
• Utveckla bebyggelse vid de utpekade lokala 

knutpunkterna
• Utveckla bebyggelse med stor arkitektonisk 

hänsyn
• Ny bebyggelse ska ta stor hänsyn till områdets 

unika natur- och kulturmiljö
• Skapa förutsättningar för att alla människor ska 

kunna leva, bo och verka längs fastlandets kust 
och i skärgården

• Möjliggör utvecklingen av funktionella och 
flexibla lokaler för samnyttjande

• Utveckla innehållsrika och attraktiva offentliga 
rum som möjliggör för möten

Transport och mobilitet
• Beakta Åsättra som en funktionell replipunkt
• Verka för ett utvecklat och säkert lokalt gång- 

och cykelnät
• Planera och verka för en funktionell och effektiv 

kollektivtrafik i kust och skärgård
• Planera för ett transportsystem med minskad 

klimatpåverkan
• Ge förutsättningar för en funktionell sjötrafik
• Tillgodose riksintresset Furusunds- och 

Husaröleden
• Verka för en utbyggd laddinfrastruktur
• Verka för ett mer jämställt och jämlikt 

transportsystem

Näringsliv och service
• Planera med hänsyn till skolverksamheternas 

behov
• Planera för det marina näringslivets behov av 

mark och hållbar utveckling
• Stärk Åsättra som replipunkt och viktig nod för 

näringslivet
• Verka för en hållbar utveckling av besöksnäringen
• Beakta jordbruksföretagens 

kombinationsverksamheter
• Planera för ett flexibelt och funktionellt 

näringsliv 

Friluftsliv och turism
• Planering ska ske med hänsyn till det rörliga 

friluftslivet
• Ta hänsyn till allemansrätten
• Planera för god tillgång till bebyggelsenära skogs- 

och naturområden
• Värna om det båtburna friluftslivet
• Båtturismen ska utvecklas med hänsyn till 

vattenmiljön
• Besöksmål ska utvecklas tillgängliga för alla
• Samverka med skärgårdsstiftelsen
• Ta hänsyn till turismens möjlighet att verka och 

utvecklas
• Planering ska ske med hänsyn till idrott

Kultur- och naturmiljö
• Vårda och tillgängliggör kusten och skärgårdens 

kulturmiljöer
• Bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 

miljöer i kust och skärgården
• Beakta landskapsbilden i planeringen
• Ta hänsyn till bebyggelsen inom gamla 

skärgårdsbyar
• Vid planering som påverkar marina kulturmiljöer 

ska hänsyn till dessa tas
• Stor hänsyn ska tas till kulturpräglade 

naturmiljöer med åker-, ängs- och betesmark
• Främja jordbruksverksamhet som håller 

markerna öppna genom bete och odling
• Bevara ytterskärgårdens känsliga miljö och 

djurliv
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• Värna sprickdalslandskapet med bibehållna 
långsträckta dalgångar och impediment

• Ta hänsyn till ekosystemtjänster både på land 
och i vatten

• Planera med hänsyn till biologisk mångfald och 
ekologiska spridningssamband

• Värna vattenområden med höga biologiska 
värden

• Vandringshinder för fisk ska åtgärdas och nya ska 
inte anläggas

• Kompensationsåtgärder för ingrepp i värdefulla 
natur- och vattenmiljöer

• Samarbeta med olika organisationer som utför 
miljökvalitetshöjande åtgärder i vatten 

• Värna vattenkvaliteten för att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för vatten

Teknisk försörjning
• Verka för ett väl utbyggt fibernät längs fastlandets 

kust och i skärgården
• Samordna utbyggnad av fibernätverk
• Säkra dricksvattenförsörjning vid nyexploatering
• Tillgodose behovet av tillgängliga platser för 

avfallshantering vid utveckling
• Skapa förutsättningar för det rörliga friluftslivet 

på land och vatten att hantera sitt avfall
• Verka för att minska avfallsmängderna och öka 

andel återvunnet material
• Främja en etablering och utbyggnad av förnybara 

energikällor
• Säkra dricksvattenförsörjning

• Verka för en hållbar hantering av vatten och 
avlopp längs fastlandets kust och i skärgården

Klimat, hälsa, risk och säkerhet
• Planera för hälsosamma livsmiljöer längs kusten 

och i skärgården
• Verka för minskad påverkan av erosion i 

Furusundsleden
• Verka för att klimatsäkra miljöfarliga 

verksamheter i riskområden för översvämning, 
ras, skred och erosion

• Vid utveckling ska kommunen verka för en 
klimatsäkrad och tillgänglig infrastruktur

• Skapa förutsättningar för en god bebyggd miljö 
avseende ett förändrat klimat

• Vid ny bebyggelse i översvämningshotade 
områden ska klimatanpassade åtgärder vidtas

• Vid utveckling ska hänsyn tas till risken för 
markföroreningar.

Målkonflikter	
Planförslagets strategiska inriktning med mål, 
planeringsstrategier och planeringsriktlinjer upprättar 
ett ramverk för den övergripande inriktningen för 
kusten och skärgården och för hur olika intressen 
ska beaktas i planeringen. Den samlade bilden är 
en ökad bebyggelse- och verksamhetsutveckling i 
kollektivtrafik- och servicenära lägen, men även på 
några platser på landsbygden eller vid stränder. Det 
finns samtidigt höga ambitioner om bevarande och 
utvecklande av natur- och kulturvärden. 

Bebyggelseutvecklingen skall ske parallellt med 
ett mer jämställt och jämlikt transportsystem där 
både gång- och cykelvägar och hållbara transporter 
prioriteras. Förutsättningar för en funktionell 
sjötrafik lyfts upp som viktig. Dricksvattenförsörjning 
och en god avfallshantering skall säkras för såväl 
boende som besökare. Den strategiska inriktningen 
är att utvecklingen av kust och skärgården skall ha en 
hög hållbarhetsprofil. 

Vissa intressen riskerar dock att komma i konflikt 
med varandra. De största konflikterna bedöms 
ligga i omfattning på exploatering i förhållande 
till jordbruksmark, strandskydd samt natur- och 
rekreationsvärden. Specifikt det marina näringslivets 
behov av mark som riskerar att innebära en konflikt 
med riktlinjerna om att värna allemansrätten, 
naturvärden och vattenområden. 

Hållbarheten i utvecklingen är beroende av att 
avvägningar mellan olika markanvändningar görs i 
linje med de planeringsstrategier och -riktlinjer som 
presenteras i planförslaget.
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Viktiga målkonflikter:
• Bevara känsliga naturmiljöer - Utveckla 

besöksnäringen och marina näringar
• Bevara känsliga naturvärden och kulturmiljöer - 

Utveckla bostads- och verksamhetsområden
• Utveckla bostads- och verksamhetsområden - 

avfallshantering och dricksvattenförsörjning
• Exploatering i strandzonen - det rörliga 

friluftslivet och naturvärden

Avvägningar 
Avvägningar mellan målkonflikter och alternativa 
utvecklingsförslag har hanterats löpande och 
parallellt med planprocessen. Avvägningar 
presenteras utifrån den geografiska indelningen 
som följs i TÖP:en. Avvägningar utgör en del av 
hållbarhetsbedömningen, ett alternativt planförslag 
kommer inte att utarbetas. 

Fastlandets kuststräcka och 
Furusundsleden
Längs fastlandets kuststräcka med öarna i 
Furusundsleden har avvägningar gjorts som fokuserar 
på att koncentrera bebyggelsen vid den lokala 
knutpunkten Roslags-Kulla och inte vid samhällena 
längst kustbandet. I övrigt föreslås inte någon större 
utveckling av detta område, förutom kuststråk/
grönstråk, naturskydd och utveckling marina 
näringar. Utveckling inom dessa områden bygger på 
markägarnas intresse.

• Bebyggelse och befolkning: En avvägning har 
gjorts ifråga om att fokusera utveckling till 
Roslags-Kulla istället för utspritt i samhällena 
längs kusten, detta för att koncentrera utbudet 
av bl.a. service och handel. Skärgårdsstad är ett 
undantag, dock ingår endast en mindre del av 
Skärgårdsstad i TÖP:ens avgränsning och det 
inkluderade området har redan koppling till 
service i form av en skola, strax utanför TÖPens 
avgränsning. 

• Bebyggelse och befolkning: En avväggning har 
gjorts ifråga om att minska utvecklingsmöjlighe-
terna vid Östanå och följa det aktualitetsprövade 
programmet (2019) istället för att följa det gamla 
(2012) och fortsatt expansiv utveckling av områ-
det. Denna avvägning har gjorts för att ta hänsyn 
till strandskydd, naturmiljöer och kulturmiljöer. 

• Transport och mobilitet: I södra delen av 
Furusundsleden har kommunen valt att fokusera 
på transportsambandet mellan Österskär – 
Linanäs framför andra transportsamband 
mellan fastlandet och i skärgården. Detta för 
att en ny brygga vid Österskär kan möjliggöra 
större tillgänglighet och effektivitet för resor 
mellan centralorten och skärgården än andra 
alternativa transportkopplingar. Roslagsbanan 
har en koppling till bryggan vilket kan öka 
tillgängligheten till regionen och stärka Täby/
Arninge som regional stadskärna i enlighet med 

RUFS 2050. På så sätt kan bryggan i Österskär 
bidra till att skapa mer effektiva resor på regional 
nivå och att skapa fler alternativ för hållbara 
regionala resor. 

Ljusterö med omland
På Ljusterö med omkringliggande skärgård har 
avvägningar som fokuserar på utveckling av lokala 
knutpunkter gjorts. Målpunkter för turism som bör 
utvecklas för att stärka besöksnäringen har pekats 
ut. Dessa är inte utpekade i de lokala knutpunkterna 
utan på platser där kommunen anser att det finns bra 
förutsättningar för en hållbar besöksnäring.

• Transport och mobilitet: Kommunen har valt att 
peka ut Linanäs som ny lokal knutpunkt för att 
stärka platsen som bytespunkt mellan landbase-
rad och sjöbaserad kollektivtrafik. Detta bedöms 
ge positiva effekter i form av av bland annat 
förbättrade möjligheter att värna de värdefulla 
miljöerna vid Linanäs. Avvägningen har gjorts 
att dessa positiva effekter överväger riskerna för 
fragmentering av  serviceutbudet i skärgården 
genom att peka ut ytterligare en lokal knutpunkt 
jämfört med översiktsplanen.

• Transport och mobilitet: Kommunen har valt 
att enbart planera gröna entréer på Ljusterö, 
även om det identifierats ett behov av en grön 
entré även vid Örsö och öarna söder om Örsö. 
Avväggningen har gjorts utifrån bedömningen att 
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Waxholmstrafiken inte är tillräckligt tillgänglig 
för att försvara placerandet av grön entré vid 
Örsö. På Ljusterösidan av öarna finns ingen 
befintlig eller planerad kollektivtrafik. 

• Transport och mobilitet: Kommunen har valt att 
peka ut enbart Linanäs och Åsättra som viktiga 
bryggor att utveckla och motiverar detta med 
att dessa erbjuder de bästa förutsättningar för att 
tillskapa en hållbar transportkedja. 

• Transport och mobilitet: Kommunen har valt 
att peka ut Mellansjö som plats för utveckling 
av en strategisk bytespunkt för landbaserad 
kollektivtrafik. Relativt höga risker gällande 
föroreningar och buller med negativ påverkan på 
bostadsutveckling i närområden har vägts mot en 
förbättrad kollektivtrafik. Avvägningen har gjorts 
för att säkra ett attraktivt kollektivtrafiksystem, 
risker gällande föroreningar och buller kommer 
att hanteras vid senare detaljplananläggning vid 
Mellansjö.

• Näringsliv och service: Ett utpekande av 
plats för verksamhetsområde har gjorts vid 
vindkraftsverken på Ljusterö. Området bedöms 
komma att behövas för bland annat upplag för 
båtar och för störande verksamheter i och med 
utveckling  av främst Ljusterö. Olika avvägningar 
har gjorts vid valet av plats och platsen 
valdes utifrån närheten till en transportled 

(Ljusterövägen). Detta för att området redan 
är påverkat av olika störningar samt för att det 
ligger lång bort från  befintlig och föreslagen 
bebyggelse,. Området är ändå så pass nära 
Mellansjö att utveckling av GC-systemet och 
bättre kollektivtrafik kan möjliggöra ett kollektivt 
åkande till platsen. 

• Näringsliv och service: En avvägning har i viss 
mån gjorts mellan valen att utveckla befintliga 
platser för marina näringar och att exploatera nya 
platser på Ljusterö med omland. Kommunen 
bedömer att det utifrån ett miljö- och 
näringslivsmässigt perspektiv är mer värdefullt att 
utveckla befintliga platser och stärka det lokala 
näringslivet. Främst föreslås befintliga platser för 
utveckling men även nya platser föreslås. 

• Friluftsliv och turism: Kommunen har valt 
att peka ut Östra Lagnö, Klintsundet och 
Ljusterö golfklubb som målpunkter för turism 
för att öka möjligheterna för etableringen av 
en mer livskraftig och hållbar besöksnäring 
på ön. Lokala knutpunkter kan fungera som 
målpunkter för turism men kommunen har 
gjort avvägningen att fokusera på Klintsundet, 
Östra Lagnö och Ljusterö golfklubb som också 

pekats ut som lämpliga för utveckling av turism i 
destinationsutredningen från 2019.

• Friluftsliv och turism: Ljusteröhuvud har 
valts som utredningsområde för friluftslivet. 
Ljusteröhuvud är redan idag ett uppskattat 
område att vistas i och det finns möjligheter för 
en större utveckling i framtiden. En detaljplan 
som möjliggör byggandet av en brygga/
småbåtshamn/marina i direkt anknytning till 
platsen finns. En utveckling av bryggan skulle 
möjliggöra att flera väljer sjövägen för att 
uppleva området. Kopplingen till Linanäs och en 
framtida utveckling där pekar också på behovet 
av ett friluftsområde/rekreationsområde för det 
området.

• Friluftsliv och turism: En avvägning har gjorts 
vid placering av kommunala badplatser på 
Ljusterö med hänsyn till markägoförhållandena. 
Kommunen äger i liten utsträckning mark 
på Ljusterö men de platser som föreslås för 
badplatser i TÖP:en ligger på kommunal mark. 

Mellanskärgården
I mellanskärgården har avvägningarna fokuserat på 
vad som ska utvecklas på kärnön och den lokala 
knutpunkten och vad som ska utvecklas utanför. 
Avvägningarna har lett till en större koncentration 
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av utveckling på Ingmarsö än resterande delar av 
mellanskärgården. 

• Bebyggelse och befolkning: kommunen har valt 
att fokusera bebyggelsen i mellanskärgården till 
Ingmarsö, som är Österåkers kärnö samt lokala 
knutpunkt för mellanskärgården. Målet är att 
hålla samman bebyggelse, att värna naturvärden, 
att öka kraven på teknisk infrastruktur och att 
erbjuda service och kollektivtrafikförsörjning. 
Avvägningen som har gjorts är därför att 
koncentrera bebyggelsen till några få platser 
på Ingmarsö istället för att sprida den i hela 
mellanskärgården. 

• Bebyggelse och befolkning: Kommunen har 
gjort en avvägning mellan jordbruksmark och 
andra värden i landskapet och bedömt att bebyg-
gelse på Ingmarsö inte bör ske på jordbruksmark. 
Detaljerad lokalisering prövas i detaljplan.  

• Näringsliv och service: Kommunen har valt att 
förlägga utveckling av marina näringar till redan 
befintliga och i direkt anslutning till befintliga 
verksamheter. Avvägningen att inte ianspråkta 
nya platser har gjorts utifrån ambitionen att 
bevara tillgänglighet till vattnet, bevara värdefulla 

naturområden samt att främja synergieffekter och 
samlokaliseringsvinster mellan verksamheter. 

• Teknisk försörjning: Kommunen har valt att 
arbeta för gemensam avfallshantering vid de 
större bryggorna i mellanskärgården istället 
för att satsa på små anläggningar på ett större 
antal öar. Centralt på Ingmarsö planeras också 
en återvinningsstation för flera fraktioner. 
Avvägningen har gjorts utifrån ambitionen att 
effektivisera hanteringen av avfall och därmed 
också kunna erbjuda hantering av fler fraktioner.

• Friluftsliv och turism samt näringsliv och 
service: Finnhamn, Ingmarsö och Husarö 
har pekats ut som målpunkter för turism 
och besöksnäringen eftersom det finns goda 
infrastrukturella förutsättningar för att tillskapa 
en hållbar besöksnäring. 

Ytterskärgården
I ytterskärgården har avvägningarna mellan 
målkonflikter främst handlat om behovet att stärka 
och bevara existerande naturvärden och att samtidigt 
verka för tillgänglighet för det rörliga friluftslivet. 
Den generella hållningen är att utveckla det rörliga 
friluftslivet på ett hållbart sätt genom att fokusera 
och kanalisera det till särskilda platser. Vidare har 
fokus legat på att utveckla möjligheterna för ett mer 
hållbart friluftsliv med stor hänsyn till de naturvärden 

som finns. Kommunen äger ingen mark i området 
och det är därför viktigt att samverkan sker mellan 
kommunen och andra aktörer för att säkerställa ett 
hållbart friluftsliv i ytterskärgården. I ytterskärgården 
har det inte varit aktuellt med bebyggelse utan 
avvägningen som har gjorts är att naturen får ta större 
plats och vid eventuella kompletteringar av redan 
befintlig bebyggelse ska lämpligheten utredas noga. 

• Bebyggelse och befolkning: Kommunen har 
valt att inte föreslå utveckling av områden 
med befintlig bebyggelse  med hänsyn till 
riksintressen, natur- och kulturmiljöer samt de 
naturreservat som är belägna i ytterskärgården. 

• Transport och mobilitet: Kommunen har valt 
att inte peka ut något transportsamband för att 
ytterligare värna om den känsliga och värdefulla 
naturen i ytterskärgården. Till följd av detta 
har ingen bostadsutveckling föreslagits i denna 
del av skärgården då det bedöms vara svårt att 
genomföra på ett hållbart sätt. 

• Näringsliv och service: Kommunen har valt 
att inte utveckla verksamheter och näringsliv 
direkt kopplat till ytterskärgården förutom i viss 
mån besöksnäringen. Avvägningen har gjorts 
utifrån ambitionen att skydda ytterskärgårdens 
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naturvärden och istället stärka Finnhamn 
(Mellanskärgården) som nod för besöksnäringen. 

• Friluftsliv och turism: En större utveckling av 
friluftslivet i ytterskärgården har inte föreslagits. 
Avvägningen har gjorts för att skydda den 
värdefulla naturmiljön. Utvecklingen av 
friluftslivet föreslås kanaliseras till platser som 
bedöms som lämpliga. Åtgärder föreslås som 
syftar till att säkra ett hållbart friluftsliv.  

• Kultur- och naturmiljö: Kommunen har valt att 
föreslå ett ökat naturskydd i ytterskärgården och 
en utveckling av det rörliga friluftslivet på vissa 
platser för ett mer hållbart friluftsliv.
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Bedömning av planförslaget

Hållbarhetsbedömning av tolv 
hållbarhetsfaktorer

Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet bär upp bebyggelsestrukturens 
förmåga att generera ett mångformigt näringsliv 
med verksamheter och service. Den ekonomiska 
hållbarheten innefattar långsiktig samhällsekonomi, 
ekonomiska möjligheter att genomföra föreslagna 
byggprojekt och förutsättningar för en lokal 
ekonomi. 

Platsens ekonomiska hållbarhet påverkas bland 
annat av tillgång till en mångfald av lokaler, rörelse 
av människor, näringsfrämjande miljöer och 
anpassningen av den nya bebyggelsen till befintliga 
system och strukturer. Med lokala verksamheter 
inom ett område kan mer levande stadsmiljöer 
utvecklas, vilket kan bidra med arbetstillfällen 
och skatteintäkter samtidigt som sociala nätverk 
kan utvecklas. Ekonomisk hållbarhet kommer att 
analyseras utifrån följande hållbarhetsfaktorer:

• Lokal ekonomi
• Sociala tillgångar
• Långsiktig resursförvaltning
• Investeringsvilja och projektekonomi

Lokal ekonomi

Delbedömningsområden:
• Kundunderlag och genomströmning
• Lokaler i strategiska och attraktiva lägen
• Variation i utbud av lokaler

Nuläge 
Den lokala ekonomin har traditionellt sett varit 
småskalig och starkt platsanknuten med koppling 
till exempelvis båtnäring och areella näringar. 
Verksamheterna fanns och finns spridda i landskapet 
och många i anslutning till vattnet.

Idag har turistnäringen ökat vilket ger möjligheter i 
form av nya verksamheter och större kundunderlag 
för en förbättrad marknad och service. Konflikter om 
mark och utveckling kan uppstå och det finns en risk 

att turistnäringen inte gynnar lokalsamhället om den 
baseras på verksamheter utifrån.

Den nya turistekonomin är starkt årstidsbunden 
med en hög genomströmning av människor i vissa 
områden, såsom Mellansjö och Linanäs på Ljusterö. 
Med verksamhets- och handelslokaler i dessa 
noder och stråk kan den lokala ekonomin stärkas. 
Andra nyckelfrågor för en starkare lokal ekonomi 
är exempelvis bra kommunikationer och utvecklad 
teknisk försörjning.

Avvägningar
Inriktningen i planförslaget är att koncentrera 
bebyggelsen vid lokala knutpunkter för att värna 
om natur- och kultvärden samt för att skapa större 
kundunderlag och synergieffekter för service och 
näringslivet.

För att främja synergieffekter och uttnyttja befintlig 
infrastruktur pekas främst redan befintliga platser 
(Ljusterö med omland samt Mellanskärgården) 
och platser i direkt anslutning till dessa 
(Mellanskärgården) ut för utveckling av marina 
näringar. Ett antal nya områden för utveckling av 
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marina näringar pekas också ut. Dock kan även 
ianspråktagande av områden i anslutning till redan 
ianspråktagna områden innebära stora förluster 
av värdefulla habitat och biologisk mångfald. 
Verksamheter har också påverkan i kringområdet, 
exempelvis genom båttrafik till och från platsen.

Finnhamn, Ingmarsö och Husarö har pekats ut 
som målpunkter för turism och besöksnäringen då 
förutsättningar i form infrastruktur för att tillskapa 
en hållbar besöksnäring finns här. Östra Lagnö och 
Klintsundet pekas ut som målpunkter för turism. 
Ambitionen är att skapa möjligheter för en livskraftig 
och hållbar besöksnäring på Ljusterö.

En ny brygga och utveckling av befintliga bryggor 
ska utredas längs kusten och i skärgården. En 
utredning föreslås för att se över vilka bryggor som 
ska trafikeras på helår respektive under högsäsong. 
Även möjligheten att förbättra anslutningarna 
mellan olika trafikslag ska utredas. Förbättrade 
transportmöjligheter är en viktig del för att stärka 
handel och näringsliv. 

Utvecklingen prioriteras i planen till de 
lokala knutpunkterna. Ingen utveckling 
av näringsverksamhet föreslås specifikt för 
ytterskärgården förutom besöksnäringen i viss mån 
med utgångspunkt från Finnhamn. 

Ett nytt verksamhetsområde föreslås i anslutning till 
de befintliga vindkraftverken på Ljusterö.

Hållbarhetsbedömning av planförslaget
Det lokala underlaget för kommersiella verksamheter 
kommer att öka till följd av nya bostäder och 
satsningar på utvecklad tillgänglighet för fotgängare 
och cyklister ökar människors tillgång till lokal 
service och förutsättningar för lokala kommersiella 
verksamheter. Strategin i det tematiska tillägget 
är att styra utveckling av näringslivet till de lokala 
knutpunkterna, detta bedöms ge goda förutsättningar 
att stärka handel och verksamheter lokalt. 

Utveckling av de marina näringarna föreslås dels vid 
redan befintliga bryggor och marinor och dels i nya 
områden. Genom att stärka redan befintliga platser 
kan olika verksamheter stärka varandra och ett större 
underlag för kollektivtrafik och service skapas. Nya 
områden föreslås vid Arnöviken och Norrvikens 
inre del i linje med Ljusterö planprogram och 
kommunens båtplatsinventering. 

Möjligheterna att bedriva ett aktivt jord- och 
skogsbruk skall värnas och exploatering på 
jordbruksmark ska i möjligaste mån undvikas. Även 
ytor som kan bli aktuella för odling i framtiden ska 
värnas.

Hot mot den lokala ekonomin finns främst 
kopplade till att de lokala knutpunkterna trots 

utvecklingsplanerna är relativt små och att avstånden 
till större orter, främst Åkersberga centrum, är relativt 
stort. Många av verksamheterna kommer också att 
vara starkt årstidsbundna. Dessa förhållanden gör den 
lokala ekonomin sårbar. Planförslaget bedöms bidra 
till att minska sårbarheten.

Risker till följd av planen finns kopplat till hur 
jordbruket påverkas av en ökning av verksamheter 
och turism. Även om jordbruksmarken inte tas i 
anspråk kan verksamheten begränsas av exempelvis 
klagomål på lukt, störning av djur eller behov av 
skyddsavstånd kring tillkommande markanvändning. 
Samtidigt bedöms utvecklingen av de lokala 
knutpunkterna ha positiv effekt på möjligheten att 
driva jord- och skogsbruk genom förbättrad tillgång 
till service. Positiva effekter för näringslivet kopplat 
till jordbruk, såsom etablering av gårdsbutiker eller 
liknande, bedöms också förekomma vid ökat antal 
besökare.

Risk för målkonflikter uppstår också mellan viljan att 
utveckla de marina näringarna och ambitionen att 
värna kultur- och naturvärden. 

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser för besöksnäringen 
då kustens och skärgårdens attraktionskraft utvecklas

Planens genomförande förväntas leda till stora 
positiva konsekvenser för besöksnäringen genom 
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ökad service, utveckling av besöksmål och förbättrade 
transporter.

+ 2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för de marina 
näringarna genom utpekande av utvecklingsområden

Planens genomförande innebär en utveckling 
av marinor och andra marina näringar inom 
kommunen. Det finns efterfrågan på verksamheternas 
tjänster och besöksnäringen kopplad till båtliv 
förväntas öka.

+ 2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser  för det lokala 
näringslivet genom riktade satsningar på infrastruktur och de 
lokala knutpunkterna

Effektiva transporter av varor och gods är en 
viktig förutsättning för det lokala näringslivet. 
Planens genomförande har möjlighet att leda till  
positiva effekter för det lokala näringslivet genom 
stärkta lokala knutpunkter och infrastruktur. Fler 
näringsidkare och en större mångfald av verksamheter 
bedöms kunna attraheras genom förbättrad 
infrastruktur och ökat kundunderlag. Detta 
innebär också möjligheter till en utvecklad lokal 
arbetsmarknad.

+ 1 Möjlighet till små positiva konsekvenser för jordbruks- och 
skogsnäringar då lokala knutpunkter på landsbygden utvecklas

Utvecklingen av lokala knutpunkter på landsbygden 
kan ge bättre möjligheter till ett fungerande 
vardagsliv med tillgång till offentlig och eventuellt 
utvecklad kommersiell service. Eventuellt kan dessa 
knutpunkter också skapa möjligheter för etablering 
av lokala marknader för olika gårdsprodukter eller 
bisysslor.

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser på natur- och 
friluftslivsvärden vid utveckling av de marina näringarna

Strandzonen är som utgångspunkt ett känsligt 
habitat med djur- och växtliv knutet till sig, liksom 
ett attraktivt stråk för det allmänna friluftslivet. En 
utveckling av de marina näringarna är en avvägning 
mot dessa intressen. 

- 1 Risk för små negativa konsekvenser för jordbruksnäringen, då 
en ökning av andra verksamheter kan påverka möjligheterna att 
bedriva jordbruk 

Även om själva jordbruksmarken i möjligaste mån 
värnas från exploatering kan den areella näringen 
påverkas av exempelvis störning och klagomål från 
andra verksamheter som störs av jordbruket.

Förslag till arbete inom genomförandet av TÖP
• I genomförandet krävs kommunikation kring 

hur utvecklingen i skärgården och längs kusten 

kan innebära en fragmentering av jordbruksmark 
och andra natur- och kulturområden.

• Ta tidigt initiativ till ett övergripande arbete 
med gemensamma riktlinjerna för utveckling 
av replipunkter och marina näringar samt andra 
viktiga utvecklingsområden så att de olika 
delarna kan integreras och stödja varandra.

• Arbeta fram riktlinjer och stadsbyggnadsprinciper 
så att frågor kring form och struktur blir tydliga 
för alla inblandade aktörer.

• Utarbeta ett program för viktiga mötesplatser 
att utvecka för att skapa rörelsemönster och öka 
attraktiviteten. De viktigaste mötesplatserna 
behöver komma tidigt i planarbetet för att 
kunna skapa ekonomiska förtutsättningar för 
utvecklingen.
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Sociala tillgångar

Delbedömningsområden:
• Socialt kapital och social mångfald
• Tillgång till samhällsservice och livschanser
• Jämlik resursanvändning

Nuläge 
Det finns höga naturvärden och flertal 
rekreationsmöjligheter som ger en bra grund för 
god folkhälsa. Samtidigt är många av värdena 
svårtillgängliga då det krävs tillgång till egen båt eller 
för att stränderna privatiserats. I stor utsträckning 
är de fysiska strukturerna inte heller anpassade för 
gång och cykel samt att kopplingar med hållbara 
transporter är svaga. För att enkelt kunna nå de flesta 
rekreationsmöjlighterna krävs egen båt eller bil. 

I kust- och skärgårdsområdet finns också stora 
sociala skillnader med ekonomiska olikheter 
bland befolkningen. En social mångfald kan ge 
förutsättningar för bland annat utveckling av det 
lokala näringslivet och en variation av kulturella 
initiativ. Detta förutsätter dock att utvecklingen inte 
sker på bekostnad av den ena gruppen samt att alla 
kan få tillgång till livschanser och ges möjlighet att 
mötas vilket är en kommunal utmaning. 

Kust och skärgård saknar generellt mötesplatser och 
möjligheter för människor att delta i nätverk eller 
knyta kontakter utanför den egna sfären. Detta kan 

leda till sämre utnyttjande av socialt kapital och att 
livschanserna minskar. Offentlig och kommersiell 
service är också i stor utsträckning svårtillgänglig, 
vilket leder till en ojämnt fördelad resursanvändning 
och skillnader i tillgång till funktioner som vård, 
skola och kommunikationer.

Avvägningar
Transportsambandet mellan Österskär – Linanäs 
prioriteras för att möjliggöra effektiva resor mellan 
centrum och skärgård och för att tillgängliggöra 
skärgården för flera.

I Mellanskärgården fokuseras en utveckling av 
bebyggelse till specifika platser istället för en 
utspridning av den. Detta för att öka möjligheten till 
och kostnadseffektiviteten för service och transport 
med syfte till att skapa större tillgänglighet. Även 
på Ljusterö med omkringliggande skärgård har 
de avvägningar som gjorts varit med fokus på att 
utveckla lokala knutpunkter och att därmed främja 
synenergieffekter och förbättrad service och omsorg.

Hållbarhetsbedömning av planförslaget 
Det tematiska tillägget föreslår förtätad bebyggelse 
i de lokala knutpunkterna och befintliga orter 
utifrån en ej expansiv strategi. Detta ger utrymme 
för en större variation av bostäder och bedöms i 
kombination med en utveckling av mötesplatser 
skapa förutsättningar för en ökad social mångfald. 

Den planerade satsningen på de lokala 
knutpunkterna med ökad service och omsorg, 
förbättrad kollektivtrafik och utbyggd 
laddinfrastruktur ger förutsättningar för en mer 
jämlik tillgång till samhällsresurser och livschanser. 
Detsamma gäller den övergripande strategin om att 
prioritera fotgängare och cyklister i planeringen, 
vilket bedöms göra det enklare för människor att 
mötas samtidigt som rörelse i vardagen är positivt för 
folkhälsan.  

Ett genomförande av planen med förbättrade 
kommunikationer och en utveckling av den 
lokala arbetsmarknaden bedöms bidra positivt 
till utvecklingen av jobbmöjligheter och en mer 
diversifierad arbetsmarknad lokalt.

En viss risk finns att ökad bebyggelse och satsningar 
på de lokala knutpunkterna leder till ökade skillnader 
i livsförutsättningar mellan de som bor i de tätare 
områdena och de som bor utanför dessa. Det finns 
också en risk att en ökad attraktivitet i specifika 
områden tränger ut personer med mindre resurser 
samt att skillnaderna i livsförutsättningar mellan 
helårsboende och delårsboende ökar. 

En ökning av antalet boende och besökande kan 
också leda till en mindre säker trafikmiljö för 
oskyddade trafikanter om inte kollektivtrafik och 
infrastrukturen för gående och cyklister utvecklas 
parallellt i tillräcklig omfattning.
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+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser för den sociala 
mångfalden då utvecklingen bidrar till ett bredare bostadsutbud 
som kan passa fler invånare

Planens tydliga strategi för att möjliggöra varierande 
utbud av upplåtelseformer och hustyper, också för 
att skapa förutsättningar för att göra boendekarriär så 
att människor ska kunna leva och verka i skärgården 
alla stadier av livet. En viktig del i detta är också 
utveckling av en tydligare identitet och satsningar på 
kollektivtrafik och service.

 
+3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser för människors 
livschanser då kollektivtrafik och lokal service byggs ut och blir 
mer tillgängligt för invånarna

Planens strategi att bygga vidare vid lokala 
knutpunkter samt att stärka kopplingar med 
GC-vägar och kollektivtransport på vatten och land 
ger bra förutsättningar för att flera ska kunna röra sig 
på ett mer jämlikt sätt.

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser med utveckling och 
etablering  av skolverksamheter och service vid knutpunkter samt 
samnyttjande för andra aktiviteter. 

Planens strategi av att samnyttja lokaler för flera 
aktiviteter samt att dessa utgör viktiga mötesplatser 
ökar möjligheter att träffas och skapa sociala 
relationer. Vilka aktiviteter och när samnyttjande 

sker måste beaktas för att inte skapa konflikter med 
skolverksamheter.

+ 2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för folkhälsan 
om möjligheterna att gå och cykla förbättras

Förbättring och komplettering av GC-systemet 
ger möjlighet till att främja hälsosamma livsstilar 
samt att nå frilufts- och rekreationsområdena 
även vardagligen. Det bedöms dock att GC-resor 
kommer att beröra en mindre grupp av boende 
och verkande på grund av långa avstånd mellan 
målpunkter samt sämre framkomlighet under 
vinterhalvåret. Utbyggnad av laddinfrastruktur för 
elcyklar på strategiska platser bedöms kunna förbättra 
förutsättningarna.

-2 Risk för märkbara negativa konsekvenser om ett övergripande 
förhållningssätt saknas för hur allmänna platser ska utformas för 
att inkludera olika grupper i samhället och deras behov.

Strategier för gestaltning av allmänna platser pekas 
inte ut tydligt. Utan en övergripande strategi för 
hur olika grupper i samhället ska inkluderas i 
utformningen av allmänna platser finns en risk att 
detta helhetsperspektiv förloras vid kommande 
fördjupande planprocesser. 

-2 Risk för märkbara negativa konsekvenser om utvecklingen av 
vissa områden bidrar till en ökad uppdelning mellan olika sociala 
grupper.

Utveckling inom planområdet kan leda till en 
ökad uppdelning mellan olika sociala grupper om 
olika typer av upplåtelseformer inte inkluderas 
vid planläggning. Den ej expansiva strategien kan 
leda till ökade priser i de mest attraktiva delarna av 
skärgården och en ökad uppdelning mellan sociala 
grupper.

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser för folkhälsa och jämlik 
tillgång till livschanser om kollektivtrafiken och GC-systemet  
inte motsvarar behoven utan en ökad exploatering leder till ökat 
beroende av transport med egen bil och båt

För att säkerställa en jämlik tillgång till livschanser 
inom planområdet och på kommunnivån 
krävs ett  attraktivt, tryggt och hållbart 
kollketivtransportsystem integrerat med GC-system 
som ska byggas parallellt med bostadsbebyggelse för 
att inte skapa ohållbara transportmönster med stor 
andel privattransporter i egen bil och båt. 

Förslag till arbete inom genomförandet av TÖP
• I fortsatt arbete bör strategier för gestaltning 

av allmänna platser tas fram, med hänsyn 

415



Tematisk tillägg till översiktsplan 2040

Kust och skärgård

32

Tematisk tillägg till översiktsplan 2040

Kust och skärgård

till olika gruppers behov samt möjlighet till 
samutnyttjande av service. 

• Sociala utmaningar bör adresseras tydligare i 
fortsatt arbete, särskilt när det gäller riktlinjer för  
inkludering av olika upplåtelseformer 

• Ambitioner och riktlinjer behöver kommuniceras  
inblandade aktörer tidigt i processen.

Långsiktig resursförvaltning

Delbedömningsområden:
• Effektiv markanvändning och resilienta 

tekniska system
• Matproduktion
• Dricksvattenproduktion
• Produktion av material
• Klimatanpassning

Nuläge 
Den traditionella bebyggelsen längs kusten och 
i skärgården är geografiskt spridd och i stor 
utsträckning lokaliserad längs vattnet. Detta innebär 
utmaningar i fråga om effektiv markanvändning, 
infrastruktur, tillgång till service och teknisk 
försörjning. Många samhällsfunktioner, såsom 
VA-nät, fiber och kommunikationer, är längs kusten 
och i skärgården  särskilt utsatta för extremväder och 
ökande havsnivåer. För dricksvattenförsörjningen 
finns kommunala strategier för hur den skall 
upprätthållas i ett förändrat klimat. En stor del av 
verksamheterna är lokaliserade längs stränder och 

risker finns både ur verksamhetsperspektiv och 
miljöperspektiv. 

Vid utveckling av kust- och skärgården är det viktigt 
att behålla de värden som idag gör områdena unika. 
Samtidigt är det viktigt att utveckla möjligheterna 
för att skapa effektiv och resilient service, teknisk 
försörjning och infrastruktur. Ny bebyggelse bör 
ansluta till befintliga bebyggelsekluster för att stärka 
dessa strukturer.

Det är också viktigt vid ny bebyggelse att inte bygga 
igen eller fragmentera de landskapsstrukturer för 
ekosystemtjänster som finns. Exempel på generellt 
viktiga landskapsstråk är den obrutna strandlinjen 
som är viktig både för växt- och djurliv och för det 
rörliga friluftslivet. 

I ett förändrat klimat med fler extrema 
väderhändelser ökar riskerna ytterligare och hotar 
både bebyggelse och teknisk infrastruktur. Med 
utveckling i utsatta lägen måste olika typer av 
åtgärder vidtas för att uppnå en acceptabel risknivå. 

Då kommunen har ett mycket begränsat 
markinnehav är möjligheterna för styrning av 
ny bebyggelse begränsade och samverkan med 
bland annat markägare krävs. Viktiga insatser 
från kommunens sida är att arbeta för en förstärkt 
teknisk försörjning och tydliga riktiljer för 
klimatanpassningsåtgärder och gestaltning av 

bostadsområden utifrån klimatanpassningsplanen 
från 2018.

Avvägningar
Avvägningar i TÖP:en har generellt fokuserats 
på att förbättra förutsättningar för service- och 
infrastrukturförsörjning genom att koncentrera 
utveckling till befintliga knutpunkter.

Vid Östanå har natur- och kulturvärden prioriterats 
med följden att utvecklingsområdena för bostäder 
minskats jämfört med förslaget i översiktsplanen. 

I mellanskärgården har kommunen gjort avvägningen 
att utvecklingen skall fokuseras till kärnön Ingmarsö 
för en effektiv markanvändning samt för att undvika 
bebyggelse på jordbruksmark.

I ytterskärgården har avvägningen gjorts att 
natur- och kulturvärden skall prioriteras framför ny 
bebyggelse. 

Hållbarhetsbedömning av planförslaget
Det tematiska tillägget följer översiktsplanens 
inriktning om att förtäta i befintliga knutpunkter. 
Planens genomförande innebär möjligheter till 
positiva konsekvenser då den nya bebyggelsen kan 
komplettera den befintliga och skapa underlag för 
förbättrad service och infrastruktur.

416



33

Bilaga 1

Hållbarhetsbedömning inklusive Miljökonsekvensbeskrivning

Samtidigt innebär en ökad befolkning i kommunens 
perifera delar en risk för ökning av antalet 
ohållbara transporter och en ökning av bristfälliga 
tekniska lösningar för VA och fiber bland annat. 
I planhandlingen hanteras dessa risker genom 
utredning om utbyggnad av kommunalt VA, 
fiberutbyggnad och utveckling av kollektivtrafik och 
nya båtlinjer. Fungerande lösningar för infrastruktur 
i kommunens ytterområden är dock att bedöma som 
samhällsekonomiskt kostsamma för kommunen.

De risker som finns är i övrigt primärt kopplade 
till hur själva exploateringarna görs i ett 
genomförandeskede; hur grön- och blåstrukturen 
prioriteras och om service- och bostadsutveckling kan 
utvecklas parallellt med att effektiv kollektivtrafik och 
infrastrukturkopplingar samt anslutning till tekniska 
system byggs. 

Klimatanpassning i kust och skärgården är en 
särskilt relevant fråga att hantera vid detaljplan- och 
genomförandeskeden. Ställningstagandet i TÖP:en 
är att en utredning om utbyggnation av VA ska 
ske i linje med VA-planen samt att i områden där 
dricksvattenförsörjning inte kan säkras bör vidare 
utveckling inte ske. Vidare ska bebyggelse inte tillåtas 
på mark som inte anses lämplig pga översvämningar, 
skred, ras och erosion samt att vid planläggning ska 
åtgärder för att minska risker och skydda nya och 
befintliga bebyggelser utredas och där det är möjligt 
tillskapas. Vid utveckling ska kommunen verka för 

en klimatsäkrad och tillgänglig infrastruktur utifrån 
ågärdsförlagen i Klimatanpassningsplan från 2018.

Förutsatt att riktlinjer följs och utredningar vidtas 
bedöms risknivåerna kunna bli acceptabla vid 
utveckling och exploatering. Samtidigt finns inte 
tydliga riktlinjer för skydd av befintlig bebyggelse 
och infrastruktur samt ingen handlingsplan för 
genomförande av klimatanpassningsplanen.

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser då 
bebyggelseutvecklingen fokuseras och ny bebyggelse i stort ska 
ske i befintliga serviceorter och i anslutning till tekniska system.

Planens genomförande innebär möjlighet till relativt 
effektivt markutnyttjande då ny bebyggelse i stort 
sker i befintliga serviceorter och i anslutning till 
tekniska system.

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser i och med att 
kompletteringar  och vidare utveckling inte ska ske i områden 
där tekniska system inte kan försörjas eller där det finns risker 
kopplade med klimatförändringar.

Planens genomförande innebär möjlighet till att 
skapa effektiva och säkra tekniska system, med bl.a. 
anslutning till dricksvattenförsörjning som krav för 
vidare utveckling, samt minskning av risker kopplade 
till klimatförändringar.

+2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för 
erosionsproblematiken i Furusundsleden genom riktlinje om 
samverkan

Furusundsleden är känslig för erosion och påverkas 
av fartygstrafiken. Östanå är särskilt utsatt till 
följd av finkorniga jordarter. I planhandlingen 
finns en riktlinje om samverkan för att motverka 
erosionsskador längs Furusundsleden.

+2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för värnande av 
jordbruksmark

Planens tydliga strategi att värna jordbruksmark och 
att främst exploatera vid befintliga verksamheter och 
bostadsområden minskar risker för fragmentering. 

+ 2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för befintliga 
och framtida byggnader för klimatanpassning

Planens tydliga strategi att inte tillåta vidare 
exploatering av mark som inte anses lämplig på 
grund av översvämningar, skred, ras och erosion 
medföra minskade risker för hälsa och säkerhet vid 
klimatförändringar. Vid planläggning ska åtgärder tas 
fram för att skydda befintlig och ny bebyggelser samt 
infrastruktur.

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser på befintlig 
bebyggelse och infrastruktur till följd av förändrat klimat och 
extrema väderhändelser

Risk för märkbara negativa konsekvenser då riktlinjer 
inte tydligt pekar ut hur samhällsfunktioner 
och befintlig bebyggelse ska skyddas från bland 
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annat översvämning, erosion och storm. Genom 
förändrade egenskaper i marken genom skred, ras 
och erosion kan även dricksvattenförsörjningen 
påverkas. Kommunen har en klimatanpassningsplan 
med åtgärder som behöver kompletteras med en 
handlingsplan för genomförande av åtgärder.

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser då utvecklingen i 
skärgården och på landsbygden kan medföra höga kostnader för 
infrastruktur och service

För att säkerställa en hållbar långsiktig 
resursförvaltning inom planområdet krävs att 
tekniska system utvecklas och byggas parallellt 
med verksamhet- och bostadsbebyggelse samt att 
utveckling/kompletteringar sker i områden där dessa 
infrastrukturer redan finns.

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser om riktlinjer 
om besparing av jordbruksmark, prioritering av natur- och 
kulturvärden samt hushållning med markresurser inte uppnås

Andelen kommunal mark är relativt begränsad i 
planområdet, vilket innerbär en risk att riktlinjer 
om jordbruksmark, prioritering av natur- och 
kulturvärden samt hushållning med markresurser inte 
uppnås eller att fragmentering sker.

Förslag till arbete inom genomförandet av TÖP
• Utred mark som kan vara möjlig för bostäder 

genom förtätningsstudier, det handlar till 

exempel om ytor med otydlig användning eller 
parkeringsområden. 

• Ta fram en handlinsgplan för 
Klimatanpassningsplan från 2018 för att 
säkerställa att viktiga klimatanpassningsåtgärder 
vidtas även i områden där ingen utveckling 
föreslås / ske.

• Inkludera jordbruksstrategier i fortsatt arbete.
• Ta fram gröna strategier och åtgärdsprogram för 

klimatanpassning. Införa en tidig dialog med 
inbladade aktörer kring klimatanpassningsåtgär-
der samt mål och vision för planområdet.

Investeringsvilja och projektekonomi

Delbedömningsområden:
• Attraktivt läge och identitet
• Överkomliga tröskelinvesteringar och 

byggnadskostnader
• Marknadsflexibilitet och etappindelning 

Nuläge 
Kustens och skärgårdens attraktivitet och identitet 
ligger i närhet till hav och natur samt i kultur- och 
naturvärdena som finns, men saknar många andra 
parametrar för attraktivt läge såsom närhet till city, 
spårstation och arbetsmarknad. Identiteten som 
är knuten till att bo i skärgården eller längs kusten 
bedöms vara värdehöjande. Vid bebyggelse är det 
viktigt att de starka värdena upprätthålls och att de 
svaga värdena i möjligaste mån förbättras.

Då kommunen har ett mycket begränsat 
markinnehav är möjligheterna för styrning av 
ny bebyggelse begränsade och samverkan med 
bland annat markägare krävs. Viktiga insatser från 
kommunens sida är att arbeta för en förstärkt teknisk 
försörjning och bättre kommunikationer.

Avvägningar
Planen fokuserar på förtätning av knutpunkter 
och varsamma kompletteringar i andra delar 
av planområdet. Denna inriktning har syfte att 
främja synergieffekter mellan verksamheter och 
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att skapa säkrare tillgång till service, samtidigt 
som viktiga natur- och kulturområden samt 
jordbruksmark sparas. Utveckling av marina 
näringar, hållbar besöksnäring, hållbar turism, 
nytt naturskyddsområde samt nya områden för 
friluftslivet har vägts in mot en mer expansiv strategi.

Hållbarhetsbedömning av planförslaget 
Det tematiska tillägget följer översiktsplanens 
inriktning att utveckla kust och skärgård som 
målpunkter  för besöksnäringen. I planförslaget 
betonas också vikten av att värna kulturmiljöer 
och landskapets karaktärer. Effekten bedöms verka 
positivt på kommunens attraktivitet och identitet 
som skärgårdskommun. 

Områdena med närheten till vatten och höga natur- 
och kulturvärden är också attraktiva för boende 
både på helår och delår. De stora svårigheterna 
kopplade till investeringsvilja och projektekonomi 
handlar om de stora avstånden och stora variationer 
i befolkningsstorlek och förutsättningar för 
verksamheter mellan årstider. Det finns också 
risker kopplade till höga tröskelinvesteringar 
kopplade till teknisk försörjning, infrastruktur och 
klimatanpassning. 

+ 4 Möjlighet till mycket stora positiva konsekvenser till följd av 
att områdets  attraktivitet ökar och att identiteten stärks

Planförslagets tydliga mål, strategier och 
utvecklingsmöjligheter för att spara, tillvarata och 
stärka identitetsskapande strukturer kopplade med 
natur och bebyggelse kan leda till en öka attraktivitet 
och investeringsvilja.

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser på projektekonomi 
och investeringsvilja kopplade till långa avstånd och en 
årstidsbunden marknad och befolkningssituation

Det är långa avstånd längs kusten och skärgården. 
En stor andel sommarboende och en besöksnäring 
som är stark under sommaren gör att behovet av och 
kundunderlaget för service fluktuerar starkt under 
året. 

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser till följd av höga 
tröskelinvesteringar för infrastruktur, teknisk försörjning och 
klimatanpassningar

Höga tröskelinvesteringar finns inom planområdet 
för teknisk försörjning, klimatanpassning och 
infrastruktur. Planförslagets tydliga mål att öka 
synergieffekter genom förtätning vid befintliga 
knutpunkter och samhällen bedömns som positivt för 
att minimera dessa kostnader. Vidare pekar TÖP:en 
ut att genomförandet ska säkerställas genom en 
funktionell organisation och en genomförandestrategi 
för utbyggnad. Detta ska ske i önskad takt och 
med god samordning mellan projekt och aktörer, 

vilket också bedöms som positivt för att minimera 
tröskelinvesteringar.

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser för investeringsvilja och 
attraktivitet  om kollektivtrafiken och GC-systemet  inte motsvarar 
behoven.

Funktionella bytespunkter mellan sjö- och 
landbaserat kollektivtrafiksystem samt effektiva 
och funktionella gods- och leveranstransporter är 
avgörande för att skapa / stärka investeringsvilja 
och attraktivitet. Att kommunen äger relativt lite 
mark i området ställer krav på aktivt samarbete med 
andra aktörer. En viktig förutsättning för att skapa 
investeringsvilja och attraktivitet är fungerande 
transporter och service.   

Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt samhälle 
där människor har lika möjligheter att ta del av 
samhället och kan leva ett gott liv med god hälsa, 
utan orättfärdiga skillnader. Social hållbarhet 
inbegriper förutsättningar för mänskliga möten, 
trygghet och säkerhet, idéutbyten och lokalt 
engagemang.

För att sociala resurser som kreativitet och mångfald 
ska komma samhället tillgodo behöver aspekter 
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som trygghet, säkerhet och hälsa vara tillgodosedda. 
En god fysisk planering måste därför ta hänsyn till 
alla människors behov och säkerställa de mänskliga 
rättigheterna. Hälsofrämjande stadsmiljöer är en 
viktig bidragande faktor till möjligheten att skapa en 
socialt hållbar stad.

Social hållbarhet kommer att analyseras utifrån 
följande hållbarhetsfaktorer:

• Rekreation
• Identitet
• Möten, trygghet och engagemang
• Hälsa och säkerhet

Rekreation

Delbedömningsområden:
• Tillgänglighet till tätortsnära grönområden
• Sammanhängande grönstruktur
• Variation av rekreativa kvaliteter 

Nuläge 
Kusten och skärgården rymmer en stor rikedom och 
variation av rekreativa miljöer. Stora delar av dessa 
kan dock i praktiken vara otillgängliga för de flesta 
på grund av bland annat otydliga entréer, bristfälliga 
kopplingar med kollektivtransport eller GC-vägar, 
brist på information om var de är, privatiserad 
strandlinje eller behov av egen båt för att ta sig 

till dem. Genom att utveckla grönstråk och gröna 
målpunkter, med bland annat förbättrad information 
och tydligare entréer, kan stora förbättringar skapas. 
Ett sådant arbete kan också bidra till att kanalisera 
besökare till områden som tål turism så att känsliga 
områden kan skyddas. Kommunen pekar tydligt 
ut en vilja att verka för utveckligen av grönstråk, 
dock saknas en handlingsplan för hur detta skall 
genomföras. Eftersom att kommunen i mycket liten 
utsträckning är markägare bygger utvecklingen av 
dessa stråk till stor del på intresse från markägarnas 
sida. 

Avvägningar
Nya transportsamband planeras både på land 
och med båt. Detta skapar förutsättningar för en 
utveckling av turism och besöksnäring. 

Vid Östanå har områden som pekats ut för 
exploatering i översiktsplanen plockats bort för att 
värna natur- och kulturmiljöer.  

Satsningarna på turism koncentreras för att 
möjliggöra synergieffekter mellan verksamheter och 
kommunikationer. På Ljusterö ska förutsättningar 
för en livskraftig och hållbar besöksnäring skapas. 
Ett utredningsområde för friluftslivet planeras för 
Ljusteröhuvuds attraktiva naturområde utifrån 
de goda möjligheterna till tillgängliggörande 
kommunikationer. 

Finnhamn, Ingmarsö och Husarö har pekats ut som 
målpunkter för turism och besöksnäringen, då dessa 
platser bedöms ha goda förutsättningar för utveckling 
av en hållbar besöksnäring tack vare befintlig 
infrastruktur och god tillgänglighet. 

I ytterskärgården föreslås en utveckling av det rörliga 
friluftslivet kanaliserat till vissa utvalda platser för 
att säkerställa en hållbar utveckling av  friluftslivet. 
En konflikt mellan friluftsliv och naturvärden kan 
förekomma.

Transportsambandet mellan Österskär – Linanäs 
prioriteras för att skapa en smidigare förbindelse 
mellan skärgården och fastlandet med Åkersberga och 
roslagsbanan vilket ger fler möjligheter för hållbara 
resalternativ på regional nivå. 

Hållbarhetsbedömning av planförslaget  
Planförslaget innehåller flera planeringsinriktningar 
som bidrar till att bevara och stärka grönstruktur och 
kulturmiljöer för rekreation, turism och friluftsliv. 
Bland annat föreslås gröna entréer och målpunkter, 
friluftslivsområden och att utreda möjligheten för 
paddelleder och ett naturum. Ökad tillgänglighet 
skall säkerställas genom bland annat förbättrade 
kommunikationer, information och skyltar. 
Lokaliseringar och utformningar av olika åtgärder 
kommer att behöva utredas i kommande planskeden 
men ett tydligt ställningstagande har gjorts om 
att målpunkter ska utvecklas med stor hänsyn 
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till natur- och kulturvärden samt att det rörliga 
friluftslivets tillgång till vattnet inte ska försämras. 

En ökning av användningen av området för rekreativa 
syften kan komma i konflikt med naturvärden 
om slitaget blir för högt i känsliga områden. I 
planeringsriktlinjerna beskrivs att allmänhetens 
tillgänglighet till stränder och strövområden ska 
utvecklas med hänsyn till områdenas förutsättningar. 

Etablering av ett verksamhetsområde i anslutning 
till de befintliga vindkraftverken på Ljusterö (vid 
Mellansjö) innebär en ökad risk för konflikter mellan 
tung trafik och turism/friluftsliv. Mellansjö är en 
viktig transportnod och en ökning av trafikmängder 
bedöms uppstå i samband med etablering av 
målpunkter för turism på Klintsundet och Östra 
Lagnö.

Åtgärder för att bedriva ett hållbart friluftsliv 
har föreslagits som minskar påfrestningen av 
naturmiljön, dock ska hänsyn tas vid fortsatt 
planering för att säkerställa att dessa värden värnas 
och bevaras. Behovet av vidare utredningar och 
gestaltningsprogram med fokus på kultur- och 
naturvärden, vatten och ekosystemtjänster pekas 
tydligt ut i planförslaget, vilket bedöms som 
positiv för att säkerställa en hållbar utveckling och 
bevarandet av de befintliga värdena. 

En ökning av antalet boende och besökande kan 
också leda till en mindre säker trafikmiljö för 
oskyddade trafikanter om inte kollektivtrafik och 
infrastrukturen för gående och cyklister utvecklas 
parallellt i tillräcklig omfattning. Planens ambitioner 
är höga när det gäller satsningar på kollektivtrafik 
och tillgängliggörande av flera målpunkter för 
turism och friluftsliv. Då avstånden är stora 
och befolkningstätheten är liten riskerar dock 
turtätheten att bli låg och restiderna långa. Detta 
gör att utveckling av kust och skärgård kan leda 
till en ökad användning av bil och privatbåt. De 
föreslagna badplatserna vid Norrviken (norr om 
Kårnäs - Ljusterö) och Dyviken (Linanäs - Ljusterö) 
är svårtillgänliga med kollektivtrafik och inga nya 
GC-kopplingar mot dessa orter förslås i planen, 
vilket förväntas leda till en ökning av bilresor.

Låg andel kommunal mark gör att inriktningen om 
utveckling av gång- och cykelvägar samt kultur- och 
gröna stråk styrs av markägares intresse. Detta 
riskerar att leda till att kommunens viljeinriktning i 
planen inte eller enbart delvis genomförs. 

+ 4 Möjlighet till mycket stora positiva konsekvense för boendes 
och besökares tillgång til rekreativa miljöer och målpunkter

Planens tydliga ambitioner och satsningar för ett 
utökat friluftsliv, utveckling av nya målpunkter 
för turism, nya och förstärkta kopplingar med 
sjötrafik, utbyggnation av GC-stråk och nya bryggor 

/ anpassning av befintliga bryggor samt utveckling 
av gröna entréer bedöms tillföra stora positiva 
konsekvenser för tillgången till rekreativa miljöer.

+ 3  Möjlighet till stora positiva konsekvenser för den rekreativa 
grönstrukturen

Planförslaget föreslår en utveckling som prioriterar 
förtätning i befintliga områden och att skydda 
obebyggda kuststräckor mellan tätorterna från 
exploatering. Områdets större rekreativa stråk och 
målpunkter finns utpekade för att säkerställa hänsyn 
till dessa värden vid planering. Detta ger en grund för 
att bevara och utveckla sammanhängande gröna stråk 
och rekreationsmiljöer längs kusten och i skärgården.

- 3 Risk för märkbara negativa konsekvenser om besökstrycket blir 
för stort i känsliga miljöer.

Inom planområdet finns flera känsliga miljöer 
såsom ESKO-områden, naturreservat, Natura 
2000-områden och geologiskt känsliga områden som 
kan påverkas negativt av ett ökat besökstryck. 

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser om transportsystemet 
inte motsvarar besökstrycket samt risker för konflikter mellan 
olika trafikslag.

För att säkerställa ett hållbart friluftsliv inom 
planområdet och på kommunnivå krävs ett attraktivt, 
tryggt och hållbart system för kolletivtrafik. Detta 
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bör vara integrerat med ett GC-system som byggs 
parallellt med utveckling av turism och friluftsliv för 
att inte skapa ohållbara transportmönster med stor 
andel privattransporter i egen bil och båt. 

Utveckling av verksamheter och nya 
bostadsbebyggelser inom planområdet bedöms leda 
till en ökad trafik inklusive tung trafik, vilket kan 
försämra  attraktivitet för turism och friluftslivet 
inom planområdet samtidigt som risker för 
oskyddade trafikanter ökar. 

Förslag till arbete inom genomförandet av TÖP
• Ta fram gestaltningsprogram för att värna 

om natur- och kulturvärden. Ta fram tydliga 
strategier kring besöksmöjligheter i kopplingen 
med de höga naturvärdena. 

Identitet

Delbedömningsområden:
• Landskapets karaktär
• Kulturhistorisk anknytning 

Nuläge 
Både kust och skärgård präglas av strukturer, miljöer 
och byggnader från olika tidsperioder som bidrar till 
att berätta om platsernas historia och skapa en stark 
lokal identitet. Även platsanknutna verksamheter, 
såsom det småskaliga jordbruket och de marina 
näringarna, är mycket viktiga för identitetsskapandet.

Trycket att bygga i skärgården och ett mycket 
begränsat kommunalt markinnehav kan riskera 
att påverka det historiska landskapet negativt om 
den nya bebyggelsen inte anpassas efter miljön. 
Detsamma gäller den växande turistnäringen om den 
inte förankras lokalt och bidrar till lokalsamhället.

Ett mycket stort hot mot kulturmiljön är risken 
för nedläggning av jord- och skogsbruk. För 
kommunen är det viktigt att arbeta med att stötta 
de areella näringarna och arbetet med att underhålla 
kulturmiljöer, liksom att genom exempelvis 
kulturmiljöprogram och gestaltningsprogram verka 
för att exploatering sker varsamt. 

Avvägningar
En viktig del av inriktningen för TÖP:en är att 
kustens och skärgårdens särprägel skall värnas, 
bland annat landskapets karaktärer. Exempelvis 
skall utveckling ske vid redan exploaterad mark, 
fragmentering av jordbrukslandskapet undvikas samt 
befintliga marina näringar utvecklas.

En inriktning har gjorts gällande att minska 
exploateringsområdena vid Östanå och följa det 
aktualitetsprövade planprogrammet (2019) för att 
ta hänsyn till de värdefulla natur- och kulturmiljöer 
som finns där.

Linanäs på Ljusterö har pekats ut som ny lokal 
knutpunkt för att kunna förbättra möjligheten 
att värna värdefulla miljöer runtomkring Linanäs. 
Avvägningar har gjorts mot en risk av att fragmentera 
serviceutbudet i skärgården. 

I ytterskärgården har avvägningar gjorts av att inte 
utveckla området med bebyggelse med hänsyn till 
riksintresse, natur- och kulturmiljöer.

Hållbarhetsbedömning av planförslaget 
Planförslaget ger förutsättningar för att stärka 
kommunens identitet som en skärgårdskommun 
genom föreslagen utveckling av mötesplatser och 
målpunkter längs kusten och i skärgården och 
genom en utvecklad transportinfrastruktur ut i 
skärgården. Tydliga strategier mot fragmentering 
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av jordbruksmark bidrar till att viktiga 
identitetsskapande värden bevaras i sin helhet.

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser genom att 
kommunens skärgårdsidentitet och dess attraktionskraft stärks 
och vidareutvecklas.

Utveckling av kulturmiljöstråket på norra Ljusterö 
mellan Åsättra och Gärdsvik, förslaget att stärka 
Brottö (Mellanskärgården) som kulturreservat 
(levande jordbruk med djurhållning) samt 
kopplingen av reservatet med den lokala 
knutpunkten Ingmarsö bedöms bidra med 
stora positiva konsekvenser för att stärka 
skärgårdsidentiteten och dess kulturvärden.

Förbättrade kopplingar på vatten och land genom 
kollektivtrafik och GC-stråk bidrar till att kust- och 
skärgården tillgängliggörs. Den föreslagna kopplingen 
mellan Österskär och Linanäs bedöms bidra till att 
kommunens attraktionskraft ökar då spårbunden 
trafik kopplas med båttrafik.

- 1 Risk för små negativa konsekvenser för värdefulla kulturmiljöer 
till följd av exploatering

Planen har tydliga ambitioner om att undvika 
exploatering och fragmentering av jordbruksmark, 
att viktiga natur- och kulturmiljöer ska värnas 
samt att vatten och strandlinje ska vara tillgänliga, 
vilket är förutsättningar för att bevara och stärka 
identitetsvärdena som skärgårdskommun. Andelen 

kommunal mark är dock relativt begränsad i 
planområdet, vilket innebär en risk att riktlinjer 
om jordbruksmark, prioritering av natur- och 
kulturvärdern inte uppnås eller att fragmentering 
sker.

Möten, trygghet och lokalt engagemang

Delbedömningsområden:
• Kopplingar
• Funktionsintegrering
• Tillgång till mötesplatser med kvalitet och 

funktion
• Trygga gaturum och miljöer
• Mänsklig skala och orienterbarhet 

Nuläge 
Den utspridda bebyggelsestrukturen och 
planområdets geografiska förutsättningar med stora 
avstånd gör att infrastruktur för kollektivtrafik och 
gång- och cykelstråk idag är bristfälliga. Området 
består till största del av landsbygd och kan inte 
ha samma tillgång till mötesplatser, målpunkter, 
arbetsplatser och service som i mer centrumnära 
områden. Däremot är orienterbarheten i tätorterna 
god.

Det finns ett stort lokalt engagemang knutet till 
havet, kustkulturen och skärgårdens naturvärden. 
Samtidigt finns utmaningar i och med att 
befolkningsmängden skiljer sig mellan sommar och 
vinter. Olika befolkningsgrupper har olika resurser 
och behov och kan ha olika syn på hur skärgården 
skall utvecklas. Det är en utmaning att skapa 
forum där en dialog mellan de olika intressena kan 
utvecklas.
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Mötesplatser lokaliseras i någon mån till viktiga 
färjelägen och enstaka bebyggelsekluster, liksom 
till torg och badplatser. Få av mötesplatserna 
är planerade för att vara just mötesplatser men 
utvecklingspotential att skapa trygga rum finns. 
Dessa strukturer är viktiga att stärka i kommande 
planering. Viktigt är också att skapa trygga gång- och 
cykelstråk till viktiga målpunkter. 

Avvägningar
Bebyggelsen fokuseras i mellanskärgården till 
Ingmarsö. Detta är en avvägning för att bl.a. kunna 
öka funktionsintegrering och skapa mötesplatser.

Hållbarhetsbedömning av planförslaget  
De stora kvaliteterna längs kusten och i skärgården 
är kopplade till det lantliga kulturlandskapet, 
stora naturområden och höga naturvärden. 
Det är en miljö med relativt få iordninggjorda 
mötesplatser. Det tematiska tillägget syftar till att 
förstärka och tillgängliggöra mötesplatser bland 
annat genom att utveckla trafiknoder till attraktiva 
bytespunkter och genom satsningar på att stärka 
de lokala knutpunkterna med service. Gång- och 
cykeltrafikanter uppmärksammas som särskilt viktigt 
vilket bedöms öka tillgängligheten och trygghet i 
trafikmiljön. Identiteten kopplad till att bo och verka 
i skärgården är stark. Det finns en risk att ökade 
invånartal och besökstal leder till en ökad trafik och 
mindre trygg trafiksituation för oskyddade trafikanter 
om inte infrastrukturen för dessa utvecklas parallellt. 

Det finns också en risk att den utveckling som 
planeras av de lokala knutpunkterna kan vara svår att 
realisera till följd av långa avstånd, säsongsbunden 
marknad och stora investeringskostnader för teknisk 
infrastruktur bland annat. 

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser genom nya och 
förstärkta kopplingar med kollektivtrafik mellan olika delar av kust 
och skärgård och Åkersberga stad. 

Föreslaget transportsamband mellan Åkersberga och 
Ljusterö (Österskär-Linanäs), utveckling av befintliga 
marina verksamher och bryggor samt utveckling 
av lokala knutpunkter förstärker och tillgängliggör 
mötesplatser för flera. 

 
+ 2 Möjlighet för märkbara positiva konsekvenser i form av 
tryggare trafikmiljöer med utvecklad infrastruktur för gående och 
cyklister

Förbättrade knutpunkter för kollektivtransport 
på vatten och land samt utveckling av gång- och 
cykelstråk, gröna stråk och kulturmiljöstråk skapar 
tryggare och attraktiva trafikmiljöer för gående 
och cyklister. I planen pekas dock inte konkreta 
sträckningar för utveckling av gång- och cykelvägar 
och grönstråk ut, utan ambitionen är på en 
övergripande nivå. 

+ 2 Möjlighet för märkbara positiva konsekvenser då nya 
mötesplatser kan skapas i anslutning till transportnoder och 
lokala knutpunkter.

Kunderunderlag och genomströmning ökar i takt 
med att flera och förbättrade transporter skapas, 
vilket möjliggör möte mellan människor vid 
befintliga och nya mötesplatser / målpunkter.

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser om utveckling av 
levande mötesplatser med utökad service i de utpekade lokala 
knutpunkterna inte sker.

Utveckling av de lokala knutpunkterna som levande 
mötesplatser kan vara svår att realisera till följd av 
långa avstånd, säsongsbunden marknad och stora 
investeringskostnader för teknisk infrastruktur 
bland annat, vilket leder till negativa konsekvenser 
för attraktivitet och möjlighet till möte mellan 
människor minskar.

Förslag till arbete inom genomförandet av TÖP
• Ta tidigt intitiativ till ett övergripande arbete 

med gemensamma riktlinjerna för utveckling av 
de lokala knutpunkterna.

• Arbeta fram riktlinjer och utbyggnadsprinciper så 
att frågor kring form och struktur blir tydliga för 
alla inblandade aktörer.

• Utarbeta ett program för viktigaste mötesplatser 
att utvecka för att skapa rörelsemönster och 
öka attraktivitet. De viktigaste mötesplatserna 
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behöver komma tidigt i planarbetet för att 
kunna skapa ekonomiska förtutsättningar för 
utvecklingen.

Hälsa och säkerhet

Delbedömningsområden:
• God ljudmiljö
• Ren luft
• Säker trafikmiljö
• Riskhantering och giftfria miljöer 

Nuläge 
Kust och skärgård erbjuder närhet till natur och goda 
möjligheter för rekreation liksom frisk luft och god 
ljudmiljö, vilket innebär en bra grund för ett aktivt 
liv och en god folkhälsa. 

Risker finns kopplade till översvämningsrisker, 
transporter av farligt gods, markföroreningar och 
erosion. Erosionsproblematik finns i första hand 
i Furusundsleden och förstärks av farleden för 
båttransporter. Bullerproblematik finns främst 
längs fastlandets kust och längs de större vägarna 
på Ljusterö samt vid andra verksamheter såsom 
vindkraftanläggning på Ljusterö. Buller och 
säkerhetsrisker kopplade till privat båttrafik bedöms 
vara ett ökande problem i takt med att båtar/
vattenskotrar blir fler och snabbare. 

Avvägningar
Vid utvecklingen av Ljusterö bedöms behoven av 
mark för bullriga eller andra störande verksamheter 
komma att öka. Ett nytt verksamhetsområde planeras 
vid vindkraftverken, motiverat av att området redan 

idag karakteriseras av olika störningar samt har 
närhet till en transportled. Det finns heller ingen 
befintlig eller föreslagen bostadsbebyggelse på platsen. 

Hållbarhetsbedömning av planförslaget  
Planförslagets bedöms ha flera positiva effekter på 
folkhälsan, bland annat genom ökade möjligheter 
till aktivt friluftsliv med förbättrade gång- och 
cykelstråk och satsningar på gröna målpunkter 
och stråk. Förtätning i de lokala knutpunkterna 
ger förutsättningar för förbättrad folkhälsa genom 
minskat bilberoende. Prioritering av säkra gång- och 
cykelstråk ger också positiva konsekvenser med ökad 
trafiksäkerhet. 

I planhandlingen finns riktlinjer för hälsosamma 
livsmiljöer, minskad påverkan på erosion i 
Furusundsleden, klimatsäkring av miljöfarliga 
verksamheter och klimatanpassningsåtgärder 
vid bebyggelse i översvämningshotade områden. 
Förutsatt att riktlinjer följs och utredningar vidtas 
bedöms risknivåerna kunna bli acceptabla vid 
utveckling och exploatering. Samtidigt finns inga 
tydliga riktlinjer för skydd av befintlig bebyggelse och 
infrastruktur. Tydliga riktlinjer för hur kommunen 
skall arbeta för minskade risker och minskad 
bullerstörning från privat båttrafik och exempelvis 
vattenskrotrar saknas också. 
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+2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser genom riktlinje 
om att planera för hälsosamma livsmijöer längst kusten och i 
skärgården.

För bebyggelse som ligger vid vägar för transporter 
av farligt gods, störande verksamheter samt 
verksamheter som kan innebära särskilda risker vid 
olyckor ska kommunen verka så att riskerna bedöms 
acceptabla för samhället. Tydliga riktlinjer för skydd 
av befintlig och framtida bebyggelse finns dock inte.

+2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser genom riktlinje 
om att verka för att klimatsäkra miljöfarliga verksamheter i 
riskområden för översvämning, ras, skred och erosion

För verksamheter som ligger vid vattnet eller på 
platser där det finns risk för översvämning, ras, skred 
eller erosion ska kommunen verka för klimatsäkrande 
åtgärder för att minimera risken för spridning av 
miljöfarliga åtgärder.

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser genom ökad spridning av 
markföroreningar i ett förändrat klimat om strategier inte tas fram 
för att hantera detta. 

I det tematiska tillägget finns riktlinjer om att 
klimatsäkra befintliga verksamheter och att hantera 
markföroreningar vid utveckling av områden, men 
inte någon strategi för att hantera markföroreningar 
där ingen verksamhet pågår. 

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser till följd av ökad trafik 
på vattnet 

I det tematiska tillägget finns en vilja att utveckla 
verksamheter som lägger grunden för en ökad privat 
båttrafik. En ökning av allt snabbare båtar samt andra 
fordon på vattnet såsom vattenskotrar riskerar att 
leda till ökade bullernivåer och en risk för hälsa och 
säkerhet, bland annat i form av risk för kollisioner. I 
planen finns inga tydliga riktlinjer för hur risken för 
konflikter kopplade till detta skall hantera. 

Förslag till arbete inom genomförandet av TÖP
• Ta fram en strategi för hantering av 

markföroreningar inom planområdet. 

Ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet bär upp ekosystemens 
långsiktiga överlevnad. Här ingår den biologiska 
mångfalden och olika ekosystemtjänster som 
inbegriper människors tillgång till mat, vatten och 
andra naturresurser.

Den ekologiska hållbarheten påverkas i stor grad av 
hur effektiv markanvändningen är och inbegriper 
en god tillgänglighet för fotgängare, cyklister 
och kollektivtrafik i ett effektivt och orienterbart 
gatunät. I det hållbara samhället ska också 
resursförbrukningen inordnas i hållbara kretslopp för 
material, vatten och näring, helst på en lokal skala för 
att i så stor utsträckning som möjligt minska behovet 
av transporter.

Ekologisk hållbarhet kommer att analyseras utifrån 
följande hållbarhetsfaktorer:

• Grönstruktur för biologisk mångfald
• Blåstruktur för biologisk mångfald
• Kretsloppssystem och miljöteknik
• Hållbart resande
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Grönstruktur för biologisk mångfald

Delbedömningsområden:
• Gröna infrastrukturer
• Verktyg och styrmedel för biologisk mångfald 

Nuläge 
Kusten och skärgården har mycket höga naturvärden. 
Den biologiska mångfalden på öar är känslig då 
ekosystemen har få spridningsvägar. Generellt är 
den biologiska mångfalden också mycket hög i 
strandzoner. En konflikt finns mellan bebyggelse 
i strandzonen och de arter som lever där. Detta 
gäller även reträttområden för dessa livsmiljöer 
högre upp på land när medelvattennivån stiger. En 
stor del av bebyggelsen och verksamheterna i kust 
och skärgård ligger redan i strandzonen. Ur ett 
ekologiskt perspektiv är det viktigt att inte bygga igen 
stränderna.

Stora naturvärden längs kusten och skärgården är 
knutna till det småskaliga kulturlandskapet med 
aktiva jordbruk som håller markerna öppna. Dessa 
habitat är starkt hotade till följd av nedläggning av 
jordbruk. Kulturlandskapet rymmer också småskaligt 
skogsbruk. 

Avvägningar
Inriktningen för utvecklingen längs kusten och i 
skärgården är en ej expansiv bebyggelseutveckling 
till förmån för att värna viktiga natur- och 

kulturområden samt jordbruksmark. Utveckling 
av de marina näringarna kan innefatta till exempel 
laddinfrastruktur för båtar, effektiv båtförvaring 
på land, upptagningsramper och spolplattor för ett 
mer hållbart båtliv. Utveckling av marina näringar 
ska dels ske vid redan befintliga verksamheter, i 
anslutning till befintliga verksamheter eller i nya 
områden som pekas ut för vidare utredning. 

I planförslaget beskrivs att kommunen ser ett behov 
av att skydda områden med höga naturvärden i 
områden där kommunen har rådighet över mark eller 
där privata markägare är positiva till detta samt att 
möjligheten att inkludera vattenområden i skyddade 
områden bör prövas. 

Hållbarhetsbedömning av planförslaget  
Majoriteten av kommunens skyddade naturområden 
finns längs kusten och i skärgården. I det tematiska 
tillägget pekas möjliga utvecklingar av gröna stråk 
ut. Olika planeringsstrategier identifieras med 
syftet att hänsyn ska tas till ekosystemtjänster på 
land och vatten samt att planeringen ska ske med 
hänsyn till biologisk mångfald och ekologiska 
sprindningssamband.

I planen lyfts behovet av att långsiktigt skydda 
områden med särskilt höga naturvärden. 
Kommunen ser att detta främst kan ske i områden 
där kommunen har rådighet över mark eller där de 
privata markägarna är positiva. Kommunen har dock 

ett genomgående litet markinnehav i områden med 
höga naturvärden längs kusten och i skärgården.

Många miljöer i planområdet är mycket värdefulla 
och känsliga och riskerar att påverkas negativt av en 
ökad exploatering och besöksnäring. Strandskyddet 
gäller stora delar av kusten och skärgården och är 
ett starkt skydd för naturvärden och det rörliga 
friluftslivet. I planhandlingen beskrivs strandskyddet 
stå i viss konflikt med utveckling av kusten och 
skärgården. 

Planförslaget byggs på en ej expansiv utveckling av 
kust- och skärgården med prioritering av natur- och 
kulturvärdena. Eventuella konflikter kan dock 
uppstå  inom kultur- och naturreservat, områden för 
kulturmiljövård, ESKO-områden och i områden med 
värdefulla naturtyper på grund av högre belastning 
på naturresurser och störningar på vatten och land 
tillföljd av ett ökat besökstryck.

Ekosystemtjänster för kust- och skärgård är ej 
kartlagda.
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+ 3 Möjligheter till stora positiva konsekvenser som följd av 
utpekade strategier för prioritering av naturvärden och ej 
fragmentering av jordbruksmark.

Planens tydliga strategier kring hänsyn till 
naturvärdena och besparande av jordbruksmark (ej 
fragmentering) bedöms som positiva för att kust- och 
skärgården ska utvecklas på ett hållbart sätt.

+ 1 Möjligheter till vissa positiva konsekvenser för naturvärden 
och grönstruktur genom att behovet av att skydda naturvärden 
långsiktigt slås fast i planen. 

Planens ambition av att skapa en sammanhängande 
lokal grönstruktur inom planområdet samt 
identifiering av områden med höga naturvärden 
innebär förutsättningar för att värna naturvärden i 
kommande planering och utveckling. Det framstår 
dock ej tydligt att fragmentering av grönområden 
ska undvikas vid exploatering och specifikt område 
som ska skyddas pekas bara ut vid Täljöviken. 
Då kommunen bara har rådighet över mindre 
områden inom planområdet bedöms den positiva 
nyttan riskera att bli liten med planhandlingens 
ambitionsnivå.

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser om planens strategi om 
att värna jordbruksmark står svag mot exploateringstrycket så att  
tätortsnära jordbruksmark bebyggs och fragmenteras

Andel kommunal mark är relativt begränsat i 
planområdet, vilket innebär en risk att jordbruksmark 
kommer att exploateras eller fragmenteras, med 
negativa konsekvenser på flera ekosystemtjänster 
(bl.a. matproduktion och pollinering). 

- 2 Risk för märkbara till stora negativa konsekvenser då 
kapaciteten för tätortsnära ekosystemtjänster minskar till följd av 
exploatering av tätortsnära grönytor samt ökat besökstryck.

Utveckling av befintliga områden ökar trycket på 
tätortsnära ekosystemtjänster då gröna ytor byggs 
bort eller får ett högre tryck. I planen finns riktlinje 
som anger att hänsyn ska tas till ekosystemtjänster 
men planen anger inte tydligt hur konflikter 
med andra intressen ska hanteras. Strategier för 
ekosystemtjänstutredning och åtgärdsförslag pekas 
inte tydlig ut i planen.

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser om exploatering 
planeras inom strandskyddade områden

Dispens från strandskyddet får dock inte ges om 
skäl för dispens saknas och förändringen riskerar att 
motverka strandskyddets syften. 

Förslag till arbete inom genomförandet av TÖP
• Ta fram en ekosystemtjänstkartläggning som 

pekar ut viktiga områden att bevara samt ta 
fram åtgärdsförslag om vad som krävs för att 
stärka grönstrukturen för biologisk mångfald och 
ekologiska sprindningssamband. Klargör hur 
friluftsliv och rekreation behöver anpassas för att 
inte störa naturvärdena. 

• Ta fram strategier för integrering av 
ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder i 
detaljplanprocesser. 

428



45

Bilaga 1

Hållbarhetsbedömning inklusive Miljökonsekvensbeskrivning

Blåstruktur för biologisk mångfald

Delbedömningsområden:
• Sammanhängande blåstruktur och värdefulla 

vattenbiotoper
• Vattenrening 

Nuläge 
Kustvattnet i Österåkers kommun har generellt 
måttlig ekologisk status. De största hoten mot 
naturvärden bedöms vara näringspåverkan, 
miljögifter såsom TBT, båttrafik och muddring. 
Särskilt grunda vikar har höga värden knutna till sig 
och är känsliga för påverkan. Kunskapsunderlaget om 
marina naturvärden är delvis bristfälligt.

Många av kusten och skärgårdens verksamheter 
är kopplade till vattnet. Detta i kombination med 
exempelvis båttrafik innebär risk för påverkan på 
strand- och bottenmiljöer. Ekosystemtjänster för 
kust- och skärgård är ej kartlagda. 

Avvägningar
Avvägningar har gjorts mellan intressen och landat i 
inriktningen om en ej expansiv bebyggelseutveckling 
för att spara viktiga naturområden och minimera 
belastning på vattenmiljöer, bland annat genom 
att till viss del koncentrera och utveckla vid eller 
i närheten av befintliga marina näringar, men 
även helt nya lägen föreslås.  Utveckling av de 
marina näringarna kan innefatta till exempel 

laddinfrastruktur för båtar, effektiv båtförvaring på 
land, upptagningsramper och spolplattor (för att 
minska de negativa effekterna av användningen av 
giftiga bottenfärger) för ett mer hållbart båtliv. 

Avvägningar har också gjorts kring val att utveckla 
bebyggelsen enbart om VA-infrastruktur finns 
eller planeras utredas för utbyggnad i linje med 
VA-planen. 

Hållbarhetsbedömning av planförslaget  
Trots att majoriteten av kommunens skyddade 
naturområden finns längs kusten och i skärgården är 
andelen skyddat vatten liten.  

Planförslaget för yttreskärgården begränsar 
utvecklingsmöjligheterna för friluftslivet, särskilt 
i vattenområden för att värna om de höga 
naturvärdena som finns. 

Utveckling av marina näringar i delvis orörda 
kustområden bedöms stå i konflikt med intentionen 
att bevara biologisk mångfald i kustområden 
och har varit utslagsgivande i den sammanvägda 
bedömningen av blåstruktur för biologisk mångfald. 

+ 3 Möjligheter till stora positiva konsekvenser när fler hushåll 
ansluts till allmänt VA 

Planförslaget följer VA-planen och utveckling av ny 
bebyggelse tillåts främst där VA-infrastruktur kan 

skapas/finns. Då fler hushåll ansluts till allmänt VA 
bedöms en positiv påverkan uppstå på vattenkvalitén.

Planen pekar ut att åtgärder ska tas fram för att 
förbättra miljökvalitetsnormerna för vatten vid 
exploatering, vilket bedöms ha en positiv påverkan på 
vattenkvaliteten.

+ 1 Möjligheter till vissa positiva konsekvenser genom 
målsättning i planen om  att vattenmiljöer ska kunna ingå i 
framtida skydd av värdefulla naturmiljöer. 

Det finns många värdefulla vattenmiljöer inom 
planområdet. En ambition om att stärka skyddet 
för dessa bedöms kunna tillföra märkbara positiva 
konsekvenser bland annat för biologisk mångfald. 
Ambitionen i planen är samtidigt på en generell nivå 
och specifika områden eller åtgärder pekas inte ut. 

+ 1 Möjlighet till vissa positiva konsekvenser genom anläggning 
av spolplattor och båtförvaring på land på redan ianspråktagen 
mark.

Planförslaget har ambitionen att verka för ett mer 
hållbart båtliv, bland annat genom att anlägga 
spolplattor och båtförvaring på land. Detta bedöms 
kunna ha en positiv påverkan om det leder till att 
färre båtar än i nuläget behöver förvaras i vattnet 
och att spolplattor leder till minskade utsläpp från 
användning av giftiga båtbottenfärger, samt att 
detta sker på redan ianspråktagen mark. Denna 
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utveckling är också viktig för att inte öka påverkan av 
fritidsbåtlivet. Ambitionen i planen är samtidigt på 
en generell nivå och specifika områden eller åtgärder 
pekas inte ut.   

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser för värdefulla 
strandmiljöer kopplat till utveckling av skärgården

Utvecklingen av marina näringar och andra 
verksamheter knutna till vatten föreslås både vid eller 
i nära anslutning till befintliga verksamheter samt 
på nya platser i förhållandevis orörda kustområden i 
anslutning till grunda och vegetationsrika miljöer. En 
utveckling av dessa verksamheter innebär en negativ 
påverkan på strandmiljöer genom ökad störning 
och ianspråktagande av yta i de fall där det sker i 
anslutning till befintliga verksamheter. Fler boende 
och besökare i skärgården förväntas också innebära 
ett ökat slitage på attraktiva strandmiljöer. 

Utvecklingen av marina näringar i tidigare orörda 
områden bedöms kunna medföra ett flertal 
allvarliga miljöstörningar, dels fysisk påverkan från 
de strukturer som anläggs, dels kemisk påverkan 
från olika föroreningar (ett utökat resonemang om 
olika påverkan förs under Miljökvalitetsnormer för 
ytvatten på sidan 50). Vissa åtgärder som utfyllnad 
och muddring är oåterkalleliga och kan innebära 
permanenta förluster av strand- och bottenmiljöer 
som är viktiga för den biologiska mångfalden. 
Utvecklingen bedöms också kunna bidra till 

negativa kumulativa effekter  - d.v.s. miljöeffekterna 
av den föreslagna utvecklingen tillsammans med 
miljöeffekterna från befintliga strukturer och annan 
föreslagen utveckling i Stockholms skärgård. Planen 
bedöms därför medföra stora negativa konsekvenser 
för värdefulla strandmiljöer.  

Förslag till arbete inom genomförandet av TÖP
• Utred risker vid ökade transporter 

(godstransport, kollektivtransport och 
privattransport) till sjöss.

• Ta fram strategier för integrering av 
ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder i 
detaljplanprocesser.

Kretsloppssystem och miljöteknik

Delbedömningsområden:
• Låg energiförbrukning och miljöanpassade 

energikällor
• Kretsloppssystem för avfall
• Miljöanpassad vatten- och avloppshantering
• Miljöanpassat byggande 

Nuläge 
I kust- och skärgårdsområdet är andelen enskilda 
avlopp hög med risk för stor miljöpåverkan, särskilt 
vid extrema väderhändelser. De kommunala 
VA-områdena byggs ut i de mest tätbebyggda 

delarna. Dricksvattenförsörjning är generellt en 
problematisk fråga i kustområden men finns med i 
kommunens VA-plan.

Idag finns det återvinningsstationer i Dyvik, 
Roslags-kulla, Skärgårdsstad och på Ljusterö samt i 
direkt anslutning till planens avgränsningsområde. 
Tillgången är bristfällig i skärgården men det finns 
en flytande återvinningscentral som hämtar upp 
grovsopor från öarna.

På Ljusterö finns två vindkraftsverk.

Avvägningar
Inriktningen i planen är att effektivisera hantering av 
avfall och kunna erbjuda omhändertagande av flera 
fraktioner genom att möjliggöra avfallshantering på 
strategiska platser, exempelvis vid de större bryggorna 
i mellanskärgården. Denna inriktning har vägts 
mot att ha fler men mindre insamlingar på en större 
mängd öar och platser. Centralt på Ingmarsö planeras 
en återvinningsstation med flera fraktioner. 

Hållbarhetsbedömning av planförslaget  
Kommunens inriktning är en utveckling av 
Margretelunds reningsverk, dock utan att detta  
hindrar redan existerande verksamheter i området 
från att utvecklas eller utveckling och funktion i 
reningsverket.
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Utvecklingen av Roslags-Kulla samt på Ljusterö 
med omland ska ske i linje med VA-planen 
och de föreslagna åtgärderna som presenteras 
där. Dricksvattenförsörjning pekas ut som en 
förutsättning för bebyggelseutveckling inom 
planområdet, där den inte kan säkras bör vidare 
bebyggelse inte ske.

Utveckling av elförsörjning ska tryggas och 
utvecklas i takt med utvecklingen och i dialog och 
samverkan med med berörda aktörer, dock saknas 
tydliga strategier och åtgärder för energiförsörjning 
i skärgården samt kring flera källor av förnybara 
energi. 

Avfallshantering ska utredas vid vidare exploatering 
för att säkerställa tillgängligheten till platser 
för avfallshantering. I mellanskärgården ska 
avfallshantering effektiviseras genom att fokusera 
på en gemensam avfallshantering vid de större 
bryggorna samt en återvinningsstation centralt på 
Ingmarsö. I Avfallsplanen 2030 finns tydliga uppsatta 
mål, arbetet med handligsplanen pågår.

Utveckling vid Mellansjö (Ljusterö) kommer på sikt 
medföra att kapaciteten på reningsverket kommer 
att överstigas. Utbyggnationen av reningsverket är en 
förutsättning för utveckling av området. 

Planförslaget hänvisar till översiktsplanens 
skrivningar om hållbart byggande men presenterar 

inga förtydligande strategier kring hur låg 
energiförbrukning och miljöanpassat byggande skall 
uppnås. Strategier kring miljöanpassade energikällor 
pekas ut, dock framgår det inte tydligt hur dessa 
integreras i planförslaget.

+ 3 Möjligheter till stora positiva konsekvenser för 
avfallshantering till följd av effektivisering, hantering av flera 
fraktion samt utredning av platser för avfallshantering på öarna 
och återvinningsstation centralt på Ingmarsö.

Planens tydliga strategier för effektivisering av 
avfallshantering kan bidra positivt till att hantering 
av flera fraktioner kan erbjudas. I planen pekas också 
ambitionen av att vidare utreda gemensamma platser 
för hantering av avfall på öarna ut, vilket bedöms 
medföra positiva konsekvenser. 

+ 2 Möjliga märkbara positiva konsekvenser då storskaliga 
VA-lösningar planeras i kommunens utvecklingsområden

Planförslaget följer befintliga VA-planen, vilket 
bedöms medföra positiva konsekvenser för 
dricksvattenförsörjning samt att MKN för vatten 
förbättras.

- 1 Risk för små negativa konsekvenser då strategier för 
miljöanpassad energiförsörjning, låg energiförbrukning och 
miljöanpassat byggande saknas eller inte framgår tydligt.

Planens genomförande förväntas leda till en ökning 
av energiförbrukning. Klimatförändringar ställer 

ytterligare krav kring behovet av resilienta system. 
Inga tydliga strategier framgår i planen kring låg 
energiförbrukning och miljöanpassat byggande. 
Strategier kring miljöanpassade energikällor pekas 
ut, dock framgår det inte tydligt hur dessa integreras 
i planförslaget, vilket bedöms medföra märkbara 
negativa konsekvenser för en energisnål, hållbar och 
resilient energiförsörjningssystem.

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser då kommunens 
avfallshantering är transportintensiv

Utveckling av en geografiskt spridd bebyggelse 
lokaliserad i skärgårdsmiljön försvagar möjligheten 
att hantera avfall på ett energisnålt och 
transporteffektivt sätt. Föreslagen utveckling av kust 
och skärgården medför en ökning av avfallet, särskilt 
under sommarhalvåret, vilket bedöms medföra 
negativa konsekvenser, bland annat i form av ökade 
transporter på vatten och land. 

Förslag till arbete inom genomförandet av TÖP
• Inför krav vad gäller giftfri miljö och hänvisning  

till certifieringssystem och dokumentation 
av byggmaterial, utbildningsinsatser samt 
kemikalierkrav vid upphandling av byggande. 

• Miljöanpassad energiförsörjning samt låg 
energiförbrukning för både befintliga och 
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framtida byggnader ska följa Energiplanen 
(preliminär tidsplan för antagandet: vår 2022).

Hållbart resande

Delbedömningsområden:
• Stadsstruktur och gatunät för hållbart resande
• Gående och cyklister
• Attraktiva trafiknoder
• Styrmedel för hållbart resande 

Nuläge 
Långa avstånd och bristande samordning av 
kollektivtransporter (inklusive outnyttjade 
vattenvägar) leder till en ineffektiv 
transportinfrastruktur. Infrastrukturen är dåligt 
anpassad för godstrafik och godstrafiken är inte 
samordnad med kollektivtrafiken på vattnet. 
Kollektivtrafik finns i stora delar av skärgården 
men turtätheten är ofta låg och turerna tar lång tid, 
särskilt vintertid.

Cykelvägnätet sammankopplar inte alla viktiga 
målpunkter och tätorter samt att det ofta saknas 
separerade cykelbanor så att bilar och oskyddade 
trafikanter rör sig på samma ytor, vilket i sin tur ökar 
otrygghet. Antalet alternativa vägar är också få, vilket 
ytterligare försämrar säkerheten i trafikmiljön.

Avvägningar
En avvägning har gjorts att prioritera utveckling 
av de bryggor och kopplingar som bedöms ha de 
bästa förutsättningarna att tillskapa en hållbar 
transportkedja mellan skärgård och fastlandet. Detta 

gäller kopplingen Österskär-Linanäs, bryggor vid 
Linanäs och Åsättra och utveckling av en strategisk 
bytespunkt vid Mellansjö samt utveckling av marina 
näringar. 

Strategin att fokusera ny bebyggelse till befintliga 
knutpunkter och bebyggelseområden grundas på 
bedömningen om att den erbjuder bättre möjligheter 
att skapa en god kollektivtrafikförsörjning än en mer 
spridd bebyggelse. Där hållbara transportsamband 
bedöms som mycket svåra att skapa har ingen 
bostadsutveckling föreslagits i planen.

Hållbarhetsbedömning av planförslaget  
Det tematiska tillägget följer översiktsplanens 
ambition av att utveckla hållbara och effektiva 
transportsystem där kollektivtrafik, gång- och cykel 
främjas. 

Cykel- och gångsystem föreslås utvecklas genom nya 
kopplingar mellan trafiknoder, knutpunkter och 
viktiga områden för friluftsliv och turism.

Möjligheten till att erbjuda en bättre 
kollektivtrafikförsörjning har varit grunden 
till utvecklingsstrategier och identifiering av 
utvecklingsområden längst kust och i skärgården. 
Effektiva transporter av varor och gods är en viktig 
förutsättning för det lokala näringslivet och dess 
framtidsutveckling. Planens förslag för transport 
och mobilitet i skärgården fokuseras av att skapa 
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nya transportsamband mellan kust och skärgården, 
effektivisera och samordna vattentransporter både 
för godstransporter och för kollektivtrafiken. 
Parkeringsmöjligheter, högre turtäthet och förbättrad 
samordning mellan trafikslagen pekas ut som viktiga 
aspekter att arbeta vidare med för att öka bryggornas 
attraktivitet. Utveckling av laddinfrastruktur för olika 
trafikslag på land och på vatten skapar förutsättningar 
för större andel hållbara transporter. 

Åsättra på Ljusterö föreslås fortsätta utvecklas 
både som marina näring och som replipunkt för 
kollektivtrafik samt gods- och persontransport för 
fastboende, deltidsboende och besökare. Sjötrafiken 
från Åsättra ska försörja Ingmarsö med omland 
med bastrafik året runt. Kommunen ska arbeta för 
att främja transportmöjligheterna mellan Åsättra 
och andra kärnöar utanför Österåkers kommun. 
Mellansjö föreslås utvecklas som bytespunkt 
(centrum för resande vid Ljusterö torg) för den 
landbaserade kollektivtrafiken med bland annat syftet 
att säkra transportsambandet mot fastlandet med 
buss.

Vidare utredning för kartläggning av bryggor att 
utvecklas som strategiska bytpunkter och bryggor 
som ska trafikeras endast under högsäsong pekas 
också ut i TÖP:en.

Tillgänglighet till yttreskärgården föreslås stärkas på 
ett hållbart sätt utifrån naturens villkor. 

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser till följd av 
förbättrad samordning mellan kollektivtrafik på land och vatten, 
förbättrad samordning för godstransporter på land och vatten 
samt utveckling av laddinfrastruktur

Planens ambition och föreslagna åtgärder för att 
förbättra samordningen mellan den land- och den 
sjöbaserade trafiken för både gods- och kollektivtrafik 
bedöms medföra stora positiva konsekvenser för 
en hållbar transportutveckling och försörjning av 
varor och gods inom planområdet samt vara en 
viktig förutsättning för det lokala näringslivet. 
Planen pekar tydligt ut åtgärder, nya kopplingar att 
förstärka/skapa, utredningsbehov samt ambition 
av att förbättra kollektivtrafikförsörjning och 
persontransport för fastboende, deltidsboende och 
besökare.

Förbättrade kopplingar/samordning mellan 
olika transporter bidrar till att näringslivet får 
större möjlighet till att utvecklas/stärkas samt att 
tillgänglighet till service och livschanser ökar för 
boende.

Planförslaget pekar också ut ambitionen att verka 
för att främja transportmöjligheterna mellan 
Åsättra och kärnöarna utanför kommunens gränser, 
vilket bedöms medföra möjlighet till stora positiva 
konsekvenser för utveckling av planområdet. 

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser till följd av 
trafikprioritering mot hållbara transportsätt

Hållbara transportsätt prioriteras tydligt i 
planförslaget genom utveckling av nya gång- och 
cykelkopplingar mellan målpunkter och viktiga 
noder samt laddinfrastruktur för flera transportslag. 
Replipunkt vid Åsättra föreslås utvecklas för både 
sjötrafik och landtrafik. Trots att planen föreslår en 
utveckling av kollektivtrafikförsörjning kommer inte 
alla utpekade målpunkter för friluftsliv eller turism 
(inklusive badplatser) att kollektivtrafikförsörjas/att 
ha en busshållplats i närheten. 

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser gällande utveckling 
av ett mer tillgängligt transportsystem. 

Utveckling av replipunkter och bryggor bedöms 
medföra stora positiva konsekvenser för en ökat 
utbud av kollektivtransportförbindelser. Planens 
tydliga strategi att utveckla bebyggelse där 
förutsättningar för trafikförsörjning finns bedöms 
bidra till att ett mer tillgänglig transportsystem 
kommer att finnas i framtiden.

+ 2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för främjandet 
av gång- och cykelresor då stråk och samband föreslås byggas ut

Planförslaget är positivt till utveckling av nya 
transportsamband, grönstråk och kulturmiljöstråk. 
Beroende på lokala förutsättningar kan dessa nya 
stråk också rymma gång- och cykelvägar, vilket 
bedöms medföra möjlighet till märkbara positiva 
konsekvenser för främjandet av gång- och cykel 
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samtidigt som trygghet för oskyddade trafikanter 
ökar. Kommunen pekar tydligt ut en vilja att verka 
för utvecklig av nya transportsamband (grönstråk och 
kulturmiljöstråk). Dock saknas en handlingsplan för 
hur detta skall genomföras. Eftersom att kommunen 
i mycket liten utsträckning är markägare bygger 
utvecklingen av dessa stråk till stor del på intresse 
från markägarnas sida. 

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser om bebyggelseutveckling 
och utveckling av kollektivtrafik inte sker parallellt i de lokala 
knutpunkterna och andra målpunkter samt att det inte 
samordnas med andra åtgärder

Andel kommunal mark är relativt begränsad 
i planområdet, vilket innebär en risk att 
bebyggelseutveckling inte sker parallellt med  
kollektivtransportsystem och GC-system, vilket 
kan leda till negativa konsekvenser då ohållbara 
transportmönster med stor andel privattransporter i 
egen bil och båt skapas. 

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser då utveckling 
av kultur- och gröna stråk samt gång- och cykelvägar inte 
kan genomföras parallellt med bebyggelseutveckling då 
genomförandet bygger på markinnehavares intresse

Låg andel kommunal mark gör att inriktningen om 
utveckling av gång- och cykelvägar samt kultur- och 
gröna stråk styrs av markägares intresse. Detta 
riskerar att leda till att kommunens viljeinriktning i 
planen inte eller enbart delvis genomförs. 

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser då utveckling 
av golfklubben och bebyggelse på Ljusterö kan leda till ökat 
bilberoende

Förbättring och komplettering av 
kollektivtransportsystem och GC-system ger 
möjlighet till att främja hållbara transporter inom 
planområdet. Det bedöms dock att GC-resor berör 
en mindre grupp av boende och verksamma på grund 
av långa avstånd mellan målpunkter samt sämre 
framkomlighet under vinterhalvåret.  

Förslag till arbete inom genomförandet av TÖP
• I genomförandet förtydliga kommunens 

ambitionsnivå och målsättning kring utveckling 
av hållbara transporter i kust och skärgården.
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Konsekvenser i relation till riksintressen och 
miljökvalitetsnormer 
Bedömningen nedan görs för planens konsekvenser i 
relation till riksintressen och miljökvalitetsnormer för 
vatten respektive luft. Buller bedöms utifrån 
förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

Planens konsekvenser i relation till 
riksintressen 
Hållbarhetsbedömningen analyserar planens 
konsekvenser i relation till de riksintressen för 
högexploaterad kust och friluftsliv, naturvård, 
kulturmiljövård, järnväg samt sjöfart som berör 
planområdet. 

Riksintresse för högexploaterad kust och 
friluftsliv

Riksintresse för högexploaterad kust/det rörliga 
friluftslivet enligt MB kap. 4 
Planområdet omfattas av riksintresset för 
högexploaterad kust enligt miljöbalken 4 kap. enligt 
vilket det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska 
beaktas vid exploateringsföretag eller andra ingrepp i 
miljön, lokalisering ska ske med särskild hänsyn till 

natur- och kulturvärden. Enligt miljöbalken får det 
inom riksintresset förekomma utveckling av befintliga 
tätorter och av det lokala näringslivet, medan 
fritidsbebyggelse endast får komma till stånd i form 
av kompletteringar till befintlig bebyggelse (undantag 
finns om det tillgodoser friluftslivets intressen eller 
avser enkla fritidshus i närheten av storstadsregioner).  

Enligt planens planeringsriktlinjer bör ny 
bostadsbebyggelse inte godtas inom obebyggda 
områden, och ny fritidsbebyggelse ska i regel endast 
få komma till stånd i form av ej expanderande 
kompletteringar till befintlig bebyggelse. Tätare 
bebyggelseutveckling föreslås i planen vid 
Skärgårdsstad, Roslags-Kulla och på Ljusterö, på 
Ingmarsö föreslås att detaljplaner för service och 
bostäder upprättas. Yttre skärgården är i planen helt 
undantagen från bebyggelseutveckling. 

Vid planläggning föreslår planen att utredningar ska 
göras för att hantera värdefulla kultur- och 
naturvärden och att det rörliga friluftslivets tillgång 
till stränder ska beaktas. I planeringsriktlinjerna 
föreskrivs att allemansrätten ska kunna nyttjas fullt ut 
och att det vid befintlig bebyggelse bör ske samverkan 
med fastighetsägare för att öka allmänhetens tillgång 

till rekreationsmiljöer. 

Enligt planen finns behov av ny mark för utveckling 
av de marina näringarna, de föreslås utvecklas vid 
redan befintliga verksamheter och bryggor, på platser 
där nödvändig infrastruktur redan är på plats eller där 
förutsättningarna finns för en sådan utveckling, men 
även nya platser på relativt orörda områden har 
pekats ut, där inga befintliga verksamheter finns.  

För att inte medföra påtaglig skada på riksintresset 
måste särskild hänsyn tas till det rörliga friluftslivet 
vid utvecklingen av marina näringar eftersom dessa 
till sin natur är knutna till områden nära vattnet som 
är av största vikt för friluftslivet. Allemansrätten ska 
enligt planen kunna utnyttjas fullt ut, men 
fritidsbåtar och båtuppläggningsplatser är ofta platser 
som privatiseras/kan upplevas som privatiserade och 
den allemansrättsliga tillgången kan då beskäras/
begränsas. I och med att annan förtätning enligt 
planen bara ska förekomma i redan bebyggda 
områden och eftersom planen är restriktiv gällande 
ny fritidsbebyggelse, liksom att allemansrätten enligt 
planen ska kunna nyttjas fullt ut, bedöms planen i 
övrigt inte medföra påtaglig skada på riksintresset för 
högexploaterad kust/det rörliga friluftslivet.  
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Riksintresse för friluftslivet enligt MB 3 kap. 6 §
Öster om Ljusterö gäller även riksintresse för 
friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Stockholms 
mellersta skärgård har stor betydelse för den del av 
friluftslivet som saknar tillgång till egen båt genom 
att det finns många bryggor och linjer med reguljär 
båttrafik. Mellanskärgårdens förhållandevis 
välbevarade kulturlandskap har stora värden för 
friluftslivet. Området har också stora värden i att det 
finns mycket goda förutsättningar för 
friluftsaktiviteter som fritidsfiske, strövande och 
långfärdsåkning på skridskor. 

Förutsättningar för att värdena ska behållas är att 
områdets karaktär av förhållandevis oexploaterad 
skärgård behålls och stränder hålls allemansrättsligt 
tillgängliga. Områdets värden för friluftslivet kan 
påtagligt skadas av nyetablering av bebyggelse och 
anläggningar som inte främjar friluftslivet inom 
områdets obebyggda delar, bullerstörande 
verksamheter och åtgärder samt omfattande 
kalavverkning. Även nedläggning av jordbruksdrift 
och serviceverksamhet kan påtagligt skada områdets 
värden för friluftslivet. 

Enligt planen ska bebyggelse koncentreras till redan 
bebyggda områden och ny fritidsbebyggelse ska i 
regel endast komma till stånd endast i form av ej 
expanderande kompletteringar till befintlig 
bebyggelse. Planen är också tydlig med att 
allemansrätten ska kunna nyttjas fullt ut och att 
stränder ska lämnas obebyggda. 

Ny bebyggelse ska enligt planen undvikas på 
jordbruksmark för att inte fragmentera och försvåra 

möjligheterna för att bedriva ett aktivt jordbruk. 
Utveckling av handel och service får enligt planen 
inte begränsa möjligheterna till ett aktivt jordbruk. 
Genom planläggning ska den areella 
näringslivssektorn stärkas och fragmentering av 
befintlig jordbruksmark förhindras.

De förtätningar som planen föreslår bedöms inte 
påverka friluftslivet negativt eftersom de inte sker i 
oexploaterade delar. Planen syftar också till att 
bibehålla och möjliggöra för service/handel att 
etablera sig inom området för riksintresset (gäller 
främst Ingmarsö) vilket snarare bedöms som positivt 
för friluftslivet. Den föreslagna stärkningen av 
transportsambandet ut till Ingmarsö bedöms också 
kunna vara positivt för riksintresset eftersom det 
tillgängliggör området för fler som inte har egen båt. 
Att jordbruksmarken undanhålls bebyggelse bidrar 
också till att tillgodose riksintresset. Utvecklingen av 
marina näringar, som kommer att ske i strandnära 
lägen och också kan medföra buller, behöver göras 
med stor hänsyn för att inte påverka friluftslivet 
negativt.

Flera åtgärder i planen syftar till att skapa bättre 
förutsättningar för friluftslivet. Planen bedöms inte 
medföra påtaglig skada på riksintresset för 
friluftslivet. 

Riksintresse kulturmiljövård

I planområdet finns längs fastlandskusten Roslags-
Kulla/Östanå som är av riksintresse för 
kulturmiljövården och utgörs av ett 

herrgårdslandskap med gårdsanläggningar som 
speglar olika sidor av 1700-talets herrgårdskultur, i 
området finns Östanå slott med tillhörande 
slottspark, Lo kvarn och Roslags-Kulla kyrka från 
1706. Öster om Östanå finns en sågverksmiljö som 
har bedömts som mindre känslig för exploatering. 

Riksintressen för kulturmiljövården ska enligt 
miljöbalken 3 kap. 6 § skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Med 
påtaglig skada brukar avses bestående negativ 
inverkan på det värde som utgör grunden för 
riksintresset. Även en skada som inte är oåterkallelig 
men som för en tid, försämrar läsbarheten eller 
upplevelsen av det kulturhistoriska skede som 
motiverat utpekandet kan bedömas som påtaglig.

Inom riskintresset föreslås utveckling av en tätare 
bebyggelsestruktur genom förtätning och tillskapande 
av nya områden samt utveckling av marin näring. 
Planen föreskriver att utvecklingen av platsen ska ske 
i enlighet med det aktualitetsprövade planprogram 
som har antagits för Östanå, Roslags-kulla och Wira. 
En aktualitetsprövning av planprogrammet för 
området genomfördes 2019 med hänsyn till 
riksintresset och tidigare föreslagen bebyggelse i 
anslutning till Östanå slott och Lo kvarn har därefter 
strukits ur programmet med hänsyn till kulturmiljön. 
Planen bygger på det aktualitetsprövade programmet. 
Vidare beskrivs att det vid fortsatt utveckling av 
området ska tas stor hänsyn till den befintliga miljön 
och att ingen påtaglig skada ska ske på riksintresset 
och att det i samband med planläggning vid behov 
kan göras ytterligare utredningar av kulturmiljön. 
Enligt planen bör heller inte ny bebyggelse godtas i 
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obebyggda områden eller i anslutning till enstaka 
byggnader, vilket bedöms bidra till att tillgodose 
riksintresset. 

Planen bedöms kunna påverka riksintresset negativt 
genom exploatering i sågverksmiljön och 
godslandskapet, men bedöms inte medföra påtaglig 
skada på riskintresset. 

Landskapsbildsskyddsområde 
Området längs väg 276, öster om avfarten mot 
Östanå färjeläge, omfattas av den äldre skyddsformen 
landskapsbildsskyddsområde, vilken successivt ersätts 
med andra skyddsformer men gäller fram till dess. 
Skyddet reglerar både ny bebyggelse och nya vägar. I 
planen är det området reserverat för utveckling av 
infrastruktur. Åtgärder som vidtas behöver förhålla 
sig till föreskrifterna för landskapsskyddet. 

Riksintresse naturvård
Mellersta och yttre skärgården
Den östra delen av planområdet ingår i riksintresset 
för naturvård för mellersta och yttre skärgården. 
Skärgårdslandskapet i mellersta skärgården rymmer 
ett stort antal olika naturtyper, särskilt värdefulla 
sådana är stränder, grunda vattenområden, våtmarker, 
ädellövlundar, äldre barrskogsbestånd samt 
naturbetesmarker och ängar. Förutsättningar för att 
bevara naturvärdena är fortsatt åkerbruk, 
naturvårdsinriktad betesdrift, ängsbruk och skötsel av 
landskapselement, liksom restaurering av igenvuxna 
ängar och naturbetesmarker. Området kan påverkas 
negativt av vägdragningar och ytterligare exploatering 

genom fritidshusbebyggelse eller annan bebyggelse. 

I yttre skärgården är värdena framförallt kopplade till 
den oexploaterade naturen som har stor betydelse för 
friluftslivet, med höga natur- och kulturvärden samt 
god tillgång på naturhamnar. Förutsättningar för att 
bevara områdets värden är att karaktären av 
oexploaterad skärgård behålls, att stränder hålls 
allemansrättsligt tillgängliga och att en god 
vattenkvalitet upprätthålls.

Enligt planen är bebyggelseutveckling inom 
riksintresset för mellersta skärgården knuten till 
centrala Ingmarsö, som föreslås utvecklas med en 
tätare bebyggelsestruktur för att stärka ön som lokal 
knutpunkt och ge bättre förutsättningar för handel 
och service att etablera sig. Bebyggelseutvecklingen 
ska enligt planen ske varsamt med stor hänsyn till 
dagens bebyggelsemiljö, jordbruksmark och kultur- 
och naturvärden, och fokusera på att komplettera och 
förtäta redan befintliga områden. Ny bebyggelse ska 
undvikas på jordbruksmark för att inte fragmentera 
och försvåra möjligheterna att bedriva ett aktivt 
jordbruk. Vid planläggning föreslår planen att 
utredningar tas fram för att värna om skärgårdsmiljön 
samt för att stärka den befintliga 
byggnadstraditionen. Flera områden med höga 
naturvärden har identifierats. Ett område inom 
riksintresset föreslås i planen att utredas för 
naturskydd (Täljöviken). 

I planeringsriktlinjerna beskrivs att ny 
bostadsbebyggelse inte bör godtas inom obebyggda 
områden, och att ny fritidsbebyggelse i regel endast 
får komma till stånd i form av ej expanderande 

kompletteringar till befintlig bebyggelse. 

Mot bakgrund av ovanstående bedöms planen 
tillgodose riksintresset för naturvård och inte medföra 
påtaglig skada på riksintresset för mellersta 
skärgården. Planen pekar dock inte ut några skötsel- 
eller restaureringsåtgärder som är av betydelse för att 
bevara riksintressets värden.

För den yttre skärgården är planförslaget väldigt 
restriktivt och ingen ny bebyggelse föreslås. 
Utvecklingen av friluftslivet ska också ske i linje med 
riksintressets syfte. Planförslaget tillgodoser 
riksintressets syften och medför inte påtaglig skada på 
riksintresset för yttre skärgården.  

Natura 2000-områden enligt MB 4 kap 1 och 8 § §
På fastlandets del av planområdet finns tre Natura 
2000-områden som utgörs av kulturpräglade 
trädklädda gräsmarker och strandängar: Rydboholms 
Ekhage, Ubby Ekhage och Stavs äng.

Natura 2000-områdena bedöms inte påverkas av 
planförslaget eftersom det inte föreslår någon 
utveckling i dessa områden.  

Riksintresse järnväg
Roslagsbanan är en anläggning av riksintresse för 
kommunikation vilket innebär att det skall skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av den. Roslagsbanan angränsar 
planområdet vid Åkers kanal och vid Österskärs 
station. 
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Riksintresset bedöms inte påverkas av planen. 

Riksintresse sjöfart

Farlederna Furusundsleden och Husaröleden samt 
farleden över Östra Saxarfjärden är av riksintresse för 
sjöfarten och skall skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet 
av anläggningarna. 

Riksintresset kan påverkas av att belysningspunkter 
på land bländar sjöfarande eller påverkar funktionen 
på de ljuspunkter som är avsedda för navigation. 

Bristande skydd mot svall eller erosion får inte heller 
påverka riksintresset genom till exempel ökat behov 
av fartbegränsningar eller andra restriktioner för 
sjöfarten. Stränder med hög eroderbarhet finns i flera 
delar av området, dessa förutsätts dock lämnas 
obebyggda av flera skäl, bland annat eftersom 
bebyggelse i dessa lägen skulle kunna påverka andra 
riksintressen negativt. Utvecklingen av marina 
näringar kommer att behöva ta hänsyn till 
riksintresset för sjöfarten. Åtgärder i farledernas 
närhet behöver samrådas med sjöfartsverket och 
andra berörda aktörer. 

Planen bedöms inte påtagligt försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av farlederna och riksintresset 
kommer därför inte ta skada av planen. 

Planens konsekvenser i relation till 
miljökvalitetsnormer
Hållbarhetsbedömningen analyserar planens 
konsekvenser i relation till miljökvalitetsnormerna för 
yt- och grundvatten, samt för luft. 

Miljökvalitetsnormer för ytvatten
Planområdet berör flera vattenförekomster som 
omfattas av miljökvalitetsnormerna för ytvatten: 
Åkerströmmen-Åkers kanal, Träsköfjärden, Gälnan, 
Skatfjärden, Norrfjärden, Svartlögafjärden, Trälhavet, 
Östra Saxarfjärden samt Västra Saxarfjärden. Samtliga 
har måttlig ekologisk status till följd av övergödning 
och/eller fysisk påverkan. Utpekade lokala källor till 
övergödningen är framförallt jordbruk, enskilda 
avlopp, dagvatten och skogsbruk, vilka alla kan 
medföra läckage av näringsämnen, dock tillförs 
merparten av näringsämnena från utsjön, havet 
(VISS, 2020). 

Flera av vattenförekomsterna har otillfredsställande 
hydrografiska villkor vilket innebär att de är fysiskt 
påverkade, och vissa är klassade med måttlig eller 
otillfredsställande vågregim, vilket indikerar att det 
finns ett hårt påverkanstryck på de riktigt grunda 
kustområdena som ofta är de områden som 
upprätthåller viktiga ekosystem. Betydande påverkan 
kan finnas i form av muddring, ankringsskador, 
erosionsrisk, kajer och utfyllnader avsedda för 
transport, samt småbåtshamnar avsedda för turism 
och rekreation. I några av vattenförekomsterna är den 
längsgående konnektiviteten negativt påverkad av 

bryggor, pirar och andra anläggningar, liksom 
konnektiviteten mellan vattendrag och kustvattnet är 
påverkad av vandringshinder (VISS, 2020). 

Kustmiljön i Stockholms län har genomgått kraftiga 
förändringar sedan 1960-talet: andelen orörda 
kustområden har minskat med mer än hälften och 
endast 16 % av de orörda grunda, vågskyddade 
områdena är idag fria från bryggor. Runt 30 % av de 
grunda, vågskyddade områdena i Stockholms län har 
bedömts vara negativt påverkade av båttrafik från 
fritidsbåtar (Havsmiljöinstitutet, 2019).  

Ingen av de berörda vattenförekomsterna uppnår god 
kemisk status till följd av för höga halter av de 
föroreningarna PBDE och kvicksilver (som överskrids 
i alla vattenförekomster i Sverige), samt till följd av 
för höga halter av tributyltenn och PFOS i några av 
förekomsterna. Även om inte alla vattenförekomster 
har klassats för tributyltenn (TBT) bedöms samtliga 
kunna vara påverkade av TBT, fritidsbåtar pekas ut 
som den betydande påverkanskällan (VISS, 2020). 

Vattenförekomsterna ska uppnå god ekologisk status 
2027, men troligtvis kommer den tiden förlängas till 
2039 i nästa förvaltningscykel. För kemisk status 
finns undantag till 2027 för vissa ämnen att nå 
godtagbara nivåer. Ett generellt undantag för 
kvicksilver och PBDE på grund av att de i hög 
utsträckning är luftburna. Halterna får dock inte öka 
och lokala påverkanskällor ska åtgärdas (VISS, 2020). 

Marina näringar
Enligt planen finns en ökad efterfrågan på båtplatser 
och många marina företag i kommunen ser 
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möjligheten att utvidga sina verksamheter. Planen 
föreslår utveckling av marina näringar på ett antal 
platser, dels där befintliga verksamheter finns, dels 
föreslås nya områden för anläggning av marinor, 
vilket innebär att både vatten- och landområden 
behöver tas i anspråk för bryggor, båtplatser och 
båtförvar med mera.

Miljöstörningar från marinor är många, bland annat 
uppstår påverkan från båtarna i form av svallvågor, 
bottenskador, grumling, undervattensbuller och 
utsläpp av olika miljöfarliga ämnen (bland annat 
koppar, zink, irgarol och TBT, samt organiska 
föroreningar från oljeprodukter). Bryggor och 
båtplatser medför beskuggning av botten, studier har 
visat på negativa effekter på undervattensvegetation i 
områden där det finns fler än sex båtplatser per 
hektar (Havsmiljöinstitutet, 2019). 

Vid anläggning av marinor kan vattenområden 
komma att rensas på vegetation och muddras, och 
strandnära områden kan komma att fyllas ut för att 
skapa de ytor som behövs. Denna typ av åtgärder är 
irreversibla och gör att betydelsefulla områden för fisk 
och andra organismer försvinner. Muddring kan ha 
betydande negativa effekter både på platsen som 
muddras samt på platsen där muddringsmassorna 
dumpas. 

På Ljusterö och längs fastlandet pekas områden ut för 
marinor där det i nuläget inte finns några befintliga 
verksamheter. Framförallt i områdena Norrviken och 
Arnöfjärden på Ljusterö bedöms den typen av 
utveckling kunna hamna i konflikt med 
miljökvalitetsnormerna på grund av både ekologisk, 

fysisk och kemisk påverkan. Norrviken och 
Arnöfjärden är relativt skyddade vikar med tillgång 
till vass- och grundområden där delar av 
strandområdena idag är orörda. För utveckling av 
marina näringar längs fastlandet där föreslagna platser 
ligger öppet mot farleden kommer det sannolikt 
behövas våg- och vindskydd som till exempel pirar 
vilket också måste utredas i relation till 
miljökvalitetsnormerna vad gäller hydromorfologisk 
påverkan. 

Dagvatten och VA
Planen medger inte någon långtgående utveckling av 
till exempel vägytor som förorenar dagvattnet dock 
kan dagvatten från båtuppställningsplatser vara 
förorenat. Dagvatten ska enligt planen hanteras med 
utgångspunkt i kommunens dagvattenstrategi och 
hänsyn ska tas till möjligheterna att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna. 

Planen medför utbyggnad av kommunalt VA på 
Ljusterö och vid Roslags-Kulla vilket kan minska 
näringsbelastningen på recipienterna eftersom 
andelen enskilda avlopp minskar och därmed 
medverka till att miljökvalitetsnormerna uppfylls. 

Slutsats
Denna analys är översiktlig men det bedöms föreligga 
risk för att möjligheten att uppnå eller upprätthålla 
miljökvalitetsnormerna kan försvåras vid 
utvecklingen av marina näringar i de fall där 
utvecklingen är synonym med att anlägga marinor 
för fritidsbåtar på nya platser där ingen befintlig 
verksamhet av det slaget finns idag. Ytanspråk för 
detta kommer ske både i vattnet och i de strandnära 

markområdena. På flygfoton över föreslagna 
utvecklingsplatser kan ses att vissa utvecklingsplatser 
är inom förhållandevis orörda, relativt långa 
kuststräckor (> 500 m), ibland med enstaka bryggor, 
eller med bryggor på den motstående sidan av en vik. 
Planen anger att orörda grunda, skyddade vikar ska 
bevaras, med tanke på att endast 16 % av de grunda 
kustområdena i länet är orörda bedöms även delvis 
orörda områden behöva undantas exploatering. Den 
föreslagna utvecklingen av marina näringar kommer 
att kräva noggranna utredningar av ekologisk, fysisk 
och kemisk påverkan. Kommunen har inte visat hur 
marinor kan anläggas utan risk för negativ påverkan 
på miljökvalitetsnormerna och det bedöms behöva 
förtydligas hur miljökvalitetsnormerna för ytvatten 
ska följas i relation till anläggandet av marinor. 
Förutom påverkan från föroreningar bedöms det som 
särskilt viktigt att lyfta fram den fysiska påverkan och 
sätta den i relation till miljökvalitetsnormerna. 

Utveckling av de marina näringarna kan också 
innefatta laddinfrastruktur för båtar, effektiv 
båtförvaring på land, upptagningsramper och 
spolplattor för ett mer hållbart båtliv. Detta bedöms 
kunna vara positivt för möjligheterna att upprätthålla 
eller uppnå miljökvalitetsnormerna eftersom 
båtförvaring på land minskar behovet av båtplatser 
och bryggor i vattnet medan spolplattor kan minska 
användningen av giftiga bottenfärger. 

Planen kan också bidra till möjligheterna att följa 
miljökvalitetsnormerna genom dagvattenhantering 
och minskat läckage av näringsämnen till följd av 
utbyggnad av kommunalt VA. 
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Miljökvalitetsnormer för grundvatten
Inom planområdet finns en grundvattenförekomst 
(Ljusterö Linanäs, södra) som uppnår både god 
kvantitativ och god kemisk status, tillförlitligheten i 
bedömningen är dock satt till låg och det behöver 
utredas påverkan från en tidigare deponi. Det finns 
inom planområdet också åtta stycken preliminära 
förekomster som kommer att ingå i nästa 
förvaltningscykel. 

Planen medger förtätning i anslutning till 
grundvattenförekomsten på Ljusterö, i och med att 
det finns förorenad mark i området samt för att 
tillkommande hushåll kommer innebära ökat 
vattenuttag behöver detta beaktas i detaljplaneringen. 
Enligt planen ska utveckling som sker i angränsning 
till grundvattenförekomster inte tillåtas påverka 
förekomsterna så att varken kemisk eller kvantitativ 
status försämras, det framgår dock inte hur påverkan 
ska förhindras vilket därför behöver klargöras. 

Under förutsättningen att det görs bedöms planen 
inte påverka möjligheterna att upprätthålla god 
kemisk och kvantitativ status för berörda 
grundvattenförekomster.  

Vattenskyddsområden
Längs fastlandets kust och i skärgården finns det tre 
vattenskyddsområden: Linanäs, Lillnäs och Roslags-
Kulla. Vid planering ska hänsyn tas till de föreskrifter 
som finns för vattenskyddsområdena. 

Planen bedöms därför inte påverka 
vattenskyddsområdena negativt. 

Förslag till åtgärder enligt Vattenmyndighetens 
åtgärdsprogram
Av de åtta åtgärder riktade till kommuner i 
åtgärdsprogrammet 2016-2021 för Norra Östersjöns 
Vattendistrikt (Vattenmyndigheterna, 2017) berörs 
det tematiska tillägget av fem:

• Åtgärd 4 innebär att kommunerna ska minska 
utsläppen av enskilda avlopp. Planen bidrar till 
denna åtgärd genom utbyggnad av kommunalt  
VA på Ljusterö. Tillsyn av kvarvarande enskilda 
avlopp är dock nödvändig för att åtgärden ska 
vara genomförd till fullo. 

• Åtgärd 6 innebär  att kommunerna ska 
genomföra sin översikts- och detaljplanering 
samt prövning enligt plan- och bygglagen så att 
den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för 
vatten ska kunna följas. Denna åtgärd bedöms 
vara delvis genomförd genom att planförslaget 
följer översiktsplanens generella och specifika 
riktlinjer kopplade till miljökvalitetsnormerna för 
vatten.

• Åtgärd 7 innebär att kommunerna ska upprätta 
och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner. En 
VA-plan för Österåkers kommun är framtagen 
och åtgärden är således genomförd. 

Åtgärd 1, 2 och 3 i åtgärdsprogrammet berör den 
kommunala miljömyndighetens tillsyn och bedöms 
därför inte vara aktuella att hantera i TÖP:en.

Miljökvalitetsnormer för luft
Miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft överskrids 
inte i dagsläget. Det finns en liten risk att MKN 
för luft kan komma att överstigas om åtgärder vid 
förtätning inte görs för att hantera detta. Riktlinjer 
pekas ut där utredningar och åtgärder ska genomföras 
för att MKN inte ska överskridas. Om riktlinjer följs 
bedöms risken ligga inom acceptabel nivå.

Innan någon detaljplan i området antas måste 
luftkvaliteten och risken för att 
miljökvalitetsnormerna överskrids utredas. 

MKN buller och bullerförordningen
Eftersom Österåkers kommuns invånarantal 
understiger 100 000 är inte kommunen skyldig att 
följa miljökvalitetsnormerna för buller enligt 
förordningen om omgivningsbuller (2004:675). 
Utvecklingen av bostadsbebyggelse inom 
planområdet behöver däremot förhålla sig till 
förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader - den s.k. bullerförordningen - 
enligt vilken ekvivalent bullernivå på 60 dbA ska 
hållas invid fasader på bostadsbyggnader, i annat fall 
krävs speciallösningar där bostäder görs genomgående 
med tillgång till en bullerdämpad sida eller att de 
utformas som små lägenheter om max 35 kvm. 

Planen föreskriver att ny bebyggelse ska planeras så 
att det inte uppstår besvär för människor gällande 
buller. Inom planområdet bedöms det finnas goda 
förutsättningar att klara riktvärdena i 
bullerförordningen eftersom planområdet i stort inte 
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bedöms vara särskilt stört av trafikbuller. 
Bullerutredningar bör göras där bostadsbebyggelse 
planeras i närheten av större vägar, t.ex. vid Östanå 
och Roslags-Kulla i närheten av väg 276, eller när 
den planerade utvecklingen bidrar till ökad trafik. 

Buller från fritidsbåtar och fartyg är inte reglerat men 
bör beaktas i de fall planen bidrar till ökad båttrafik - 
såsom kan vara fallet med transportsambandet över 
Ingmarsö, samt när bostadsbebyggelse planeras i 
närheten av farleder (som vid Östanå/Roslags-Kulla). 
Utvecklingen av marina näringar kan också medföra 
buller och bör beaktas ifall det planeras för bostäder i 
närheten (eller vice versa), som vid Roslags-Kulla och 
vid Laggarsvik på Ljusterö. Kommunen bör då följa 
Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller 
utomhus från industriell verksamhet och annan 
verksamhet med likartad ljudkaraktär.
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I detta avsnitt presenteras planens förhållande till det 
regionala utvecklingsarbetet i Stockholmsregionen 
samt relevanta globala, nationella och lokala 
hållbarhetsmål.

Bedömningen nedan görs för planens konsekvenser 
i relation till kommunens miljökvalitetsmål, RUFS 
2050, relevanta nationella miljömål och Agenda 
2030, Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen 
samt barnkonsekvenser.

Planförslagets relation till Österåkers 
miljömål
Österåkers miljömål bygger på nationella och 
regionala mål och strategier. Nuvarande miljömål 
består av 5 målområden

• Skärgård, sjöar och vatten
• Mark, byggande och boende
• Klimat och luft
• Skadliga ämnen och rena kretslopp
• Natur och biologisk mångfald

Det tematiska tillägget utgår från kommunens 
miljömål i arbetet med att tillskapa en hållbar 
utveckling i kust och skärgården.

TÖP:en möjliggör för konkretisering av de utpekade 
kommunala miljömålen genom att framförallt:

• Utveckla kollektivtrafiken mot och inom 
planområdet genom nya kopplingar mot 
fastlandet. Nya kopplingar möjliggör också  
för förbättrade regionala kopplingar genom 
Roslagsbana.

• Förbättra infrastrukturer för gång och cykel.
• Planera för bebyggelse i nära kollektivtrafik, VA 

och service.
• Underlätta byte mellan transporter.
• Förbättra tillgång till frilufts- och naturområden 

för boende och besökare.
• Arbeta för bevarande av natur- och kulturmiljöer 

samt öka kunskap om värdefulla miljöer på kust- 
och havsområden.

Planförslagets relation till RUFS 2050
Visionen i Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen (RUFS) 2050 är att vara 
Europas mest attraktiva storstadsregion. RUFS 2050 
har satt upp fyra övergripande mål:

• Mål 1 - En tillgänglig region med god livsmiljö
• Mål 2 - En öppen, jämställd, jämlik och 

inkluderande region
• Mål 3 - En ledande tillväxt- och kunskapsregion
• Mål 4 - En resurseffektiv och resilient region 

utan klimatpåverkande utsläpp

Det tematiska tillägget för Kust och skärgård utgår 
från Österåkers kommuns översiktsplan som i sin tur 
går i linje med RUFS 2050. Planen viktigaste faktorer 
i förhållande till TÖP:en redovisas nedan.

TÖP:en ger möjlighet till satsningar på ökad 
tillgänglighet genom bland annat planens 
ambition att utveckla bebyggelse i områden där bra 
kollektivtrafikförsörjning kan utvecklas och styra 
mot ett transporteffektivt samhälle med förbättrad 

Konsekvenser i relation till övergripande mål 
och planer
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samordning mellan transporter på land och vatten. 
Detta går i linje med RUFS inriktning. 

Föreslaget transportsamband mellan Österskär-
Linanäs möjliggör för stärkta regionala kopplingar 
genom anslutningen mellan Roslagsbanan och 
skärgården. 

Planen möjliggör för utveckling av marina 
näringar och besöksnäring/turism samtidigt 
som jordbruksmark och areella näringar värnas.
Tillväxtmöjligheter i kust och skärgården ökar. 

Jämställdhet och jämlikhet inkluderas i planen 
genom utveckling av attraktiva knutpunkter med 
varierande upplåtelseformer, förbättrade kopplingar 
med kollektivtransport och nya gång-cykelvägar samt 
utökad service.

TÖP:en möjliggör för utveckling av de utpekade 
regionala rumsliga principer genom framförallt 
förstärkta kopplingar mellan stad och land, 
sammanhängande grönstruktur, robusta 
vattenmiljöer, resurseffektiva system för människor 
och gods samt utveckling i kopplingen med 
kollektivtrafik.

Planförslagets relation till Klimatfärdplan 
2050 för Stockholmsregionen
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen i Stockholms 
län har tagit fram Klimatfärdplan 2050 vars syfte är 

I planförslagets planeringsstrategi Hållbara och 
funktionella transportsystem lyfts samma inriktning: 
”befintliga transportsystem ställs om och utvecklas 
för att skapa mer hållbara resor för både person- och 
godstransport som innebär begränsad klimatpåverkan 
från trafiken”. Till denna kopplar framför allt följande 
planeringsriktlinjer under Transport och mobilitet: 
Verka för en utbyggd laddinfrastruktur, planera och 
verka för en funktionell och effektiv kollektivtrafik i kust 
och skärgård   och planera för ett transportsystem med 
minskad klimatpåverkan.

Planens samlade konsekvenser för barn
Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen 
svensk lag i Sverige. Arbetet med TÖP påbörjades 
innan lagens tillkommande. Med anledning av 
lagens tillkommande ges här en fördjupning av vad 
barnkonventionen säger. Barnkonventionen som lag 
ska förstärka barnrätten vid tillämpningen av andra 
lagar. Barns intressen ingår i princip i alla de intressen 
som anges i 2 kap. PBL och även i en del andra 
bestämmelser i PBL uttrycks barns intressen. 

Alla artiklar i barnkonventionen ska tillämpas 
och ska läsas som en helhet enligt FN:s kommitté 
för barnets rättigheter (barnrättskommittén), 
men vissa av artiklarna är särskilt relevanta i 
samhällsbyggnadsprocessen. Det är självklart de fyra 
grundläggande principerna – artiklarna 2 (barns 
lika värde), 3 (barnets bästa), 6 (rätt till liv och 

att ge ett ramverk och en strategisk inriktning för en 
omställning mot en region utan klimatpåverkande 
utsläpp. Dokumentet kopplar till andra viktiga 
regionala styrdokument som RUFS 2050 och 
länets klimat- och energistrategi. Fem strategiska 
insatsområden för prioritering av länets klimatarbete 
har formulerats:

• Formalisera och förstärk den regionala samverkan 
i klimatarbetet

• Driv på det internationella och nationella 
klimatarbetet

• Fokusera på att minska utsläppen inom 
transporterna och bebyggelsen

• Värna och stärk regionens internationella 
konkurrenskraft genom strategisk forskning och 
innovation

• Satsa på systemeffektiva åtgärder

I det tematiska tillägget för Kust och skärgård ingår 
Klimatfärdsplanen som ett planeringsunderlag. 
Planförslaget kopplar framförallt till 
Klimatfärdplanens strategiska instasområde Fokusera 
på att minska utsläppen inom transporterna och 
bebyggelse. Detta görs dels genom framtidsbilden där 
lokala knutpunkter och kollektivtrafik med möjlighet 
att pendla mellan skärgården och Åkersberga tätort 
ska innebära en begränsad klimatpåverkan från 
trafiken. 
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utveckling) och 12 (rätt att uttrycka åsikter och få 
dem respekterade). De grundläggande principerna 
är viktiga för hur hela konventionen ska tolkas. 
Andra artiklar i barnkonventionen som särskilt 
bör uppmärksammas i samhällsbyggnadsprocessen 
är artiklarna 4 (genomföra ekonomiska, sociala 
och kulturella rättigheter), 23 (barn med 
funktionsnedsättning och deras rätt till aktivt 
deltagande i samhället), 27 (rätt till levnadsstandard 
som krävs för utvecklingen) och 31 (rätt till vila, 
fritid, lek och rekreation). 

Barnrättskommitténs kommentar nummer 14 om 
artikel 3 (barnets bästa) är att denna rättighet ska 
beaktas både för ett enskilt barn och för grupper 
av barn. Barnets bästa ska enligt kommittén väga 
tungt men inte vara ensamt utslagsgivande när olika 
intressen ska vägas mot varandra. Vad som är barnets 
bästa avgörs i varje enskilt fall.  

Bedömning av konsekvenser för barns livsmiljö utgår 
från följande nationella mål och vägledningar:

• Det nationella miljömålet God bebyggd miljö: 
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska 
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 

och så att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas.”

• Det nationella folkhälsomålet Ökad fysisk 
aktivitetet. Målet för de samlade insatserna inom 
detta område ska vara att samhället utformas 
så att det ger förutsättningar för en ökad fysisk 
aktivitet för hela befolkningen.

• Det nationella folkhälsomålet Trygga och goda 
uppväxtvillkor.

• Boverket rapport 2015:8 Gör plats för barn och 
unga

• Naturvårdsverket 2017 Vägledning och riktvär-
den för buller på skolgård från väg- och spårtrafik

Planens ambition är att utveckla gång- och 
cykelkopplingar, öka utbudet av kollektivtransport på 
vatten och land både i skärgården och mot fastlandet, 
förbättra bryggor och förenkla transportbyten. Detta 
skapar förutsättningar för barn och unga att röra sig 
mer fritt och på ett tryggare sätt. 

Prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik 
(på vatten och land) är väldigt viktigt ur ett 
barnperspektiv eftersom deras rörelsefrihet är 
beroende av dessa trafikslag, både när det gäller 
turtäthet/antal linjer och kopplingar samt trygghets- 
och trivselaspekter längs hela resan. 

Tillgänglighet till och utbudet av olika innehåll 
i lek- och aktivitets ytor för barn och unga pekas 
inte tydligt i planförslaget, dock ett ökat utbud av 

rekreationsmöjligheter för barn och unga i form av 
vistelse i naturområden och vid badplatser.

Kopplingar mellan kommunens rekreativa 
områden (friluftsområden, naturreservat mm) 
samt utredningsområdet för naturskydd, 
utredningsområden för friluftsaktiviteter, gröna 
entréer och målpunkter för turism pekas ut i 
kartmaterialet. 

Enligt planförslaget ska både tillgänglighet och 
tillgång till dessa områden säkerställas. På grund av 
långa avstånd mellan dessa områden och låg turtäthet 
av kollektivtransport kommer de tätortsnära gröna- 
och blåstrukturer vara av stor relevans för barn och 
unga. 

Riktlinjen att Österåkersborna ska ha tillgång till 
parker och närnatur på gångavstånd (300 meter) 
från bostaden, förskolan, skolan och arbetsplatsen 
(Framtidsbild för Österåker kommun - Rekreation, 
ÖP 2040) är en tydlig utgångspunkt för fortsatt 
planering och stärker förutsättning för hälsa och 
välmående genom tillgång till vardagsrekreation. 

Förutsättningar för möte mellan barn och unga 
kan förbättras i och med att lokaler för utbildning 
kan komma att samnyttjas av andra verksamheter. 
Samutnyttjande av lokaler kan skapa nya 
mötesplatser och kontaktytor och bidra till att barn 
och unga från olika delar av planområdet möts. 
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Utveckling av knutpunkter bedöms öka utbudet av 
verksamheter och skapa starkare centrum med mer 
levande gaturum som kan vara positivt för ungas 
möjligheter att hitta mötesplatser. Detta bygger på att 
gestaltning i senare planskeden utformas med hänsyn 
till barn och ungas förutsättningar och behov. 

Tillgång till rekreationsmöjligheter för barn lyfts inte 
upp i planförslaget, därför är en slutgiltig bedömning 
svårt att ge. Utifrån utpekade ambitioner och mål att 
skapa ett sammanhängande system av grönområden, 
utöka rekreationsmöjligheter, skapa förutsättningar 
för en ökad trafikförsörjning samt prioritering av 
hållbara transporter bedöms dock planförslaget 
innebära positiva konsekvenser för barnens och ungas 
tillgång till vardagsrekreation. I vilken utsträckning 
går inte att bedöma eftersom att fortsatt planering får 
stor påverkan.

Planförslagets relation till relevanta 
nationella miljökvalitetsmål och Agenda 
2030
FN:s generalförsamling antog i september 2015 en 
femtonårig agenda för långsiktigt hållbar ekonomisk, 
social och miljömässig utveckling, den så kallade 
Agenda 2030. Agenda 2030 för hållbar utveckling 
består av 17 globala mål för människornas och plane-
tens välstånd. 

Sveriges miljömål är beslutade av riksdagen och är de 
nationella mål som bidrar till att vi uppnår den eko-

logiska dimensionen av de globala målen för hållbar 
utveckling som ingår i Agenda 2030. De 16 miljök-
valitetsmålen är mer preciserade när det gäller vilken 
miljökvalitet som krävs för en god miljö i jämförelse 
med målen i Agenda 2030. Sveriges miljömål gäller 
dock den svenska miljöns kvalitet, även om miljöpro-
blem i Sverige beror på negativ miljöpåverkan både 
inom och utanför landets gränser (Naturvårdsverket, 
2018). Detta kapitel rymmer en sammanfattande 
översikt över planens konsekvenser i relation till rele-
vanta nationella och globala hållbarhetsmål. 

I figuren till höger redovisas en sammanställning av 
vilka svenska miljökvalitetsmål som är av mest 
relevans för olika globala hållbarhetsmål. 
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Begränsad 
klimatpåverkan

Skyddande 
ozonskikt  
& Säker 
strålmiljö

Bara naturlig 
försurning, 
Ingen övergödning & 
Levande sjöar och 
vattendrag

Levande skogar &  
Storslagen 
fjällmiljö

Myllrande våtmarker

Hav i balans samt 
levande kust & 
skärgård

Frisk luft

Ett rikt  
odlingslandskap

Ett rikt  
växt- & djurliv

Grundvatten av 
god kvalitet

God bebyggd 
miljö

Giftfri miljö

Svenska miljökvalitetsmål kopplade till globala hållbarhetsmål
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Miljömål I miljömålets riktning Motverkar miljömålet

Begränsad klimatpåverkan

Utveckling av knutpunkter och bebyggelser i närhet till kollektivtrafik och 
service, förbättrade/nya förbindelser mellan land- och sjötrafik, nya 
gång- och cykelvägar medför att människors bilberoende i sin vardag samt 
för besöksturism minskar.

Planeringsriktilinjer kring etablering och utbyggnad av förnybara energikällor 
samt utveckling av laddinfrastrukturer på strategiska platser (gästhamnar, 
parkeringsplatser och lokala knutpunkter) pekas ut. 

Koppling till Agenda 2030
• Bekämpa klimatförändringarna
• Hållbar energi för alla

Utveckling av verksamheter och nya bostadsbebyggelser inom planområdet 
bedöms leda till en ökad biltrafik inkl. tung trafik. Långa avstånd mellan 
målpunkter och en relativt låg turtäthet minskar andel resor med hållbara 
transporter.

Planeringsriktilinjer kring etablering och utbyggnad av förnybara energikällor 
pekas ut, men det saknas riktlinjer och strategier för hantering av dessa 
frågor för befintliga bebyggelser och verksamheter.

Koppling till Agenda 2030
• Bekämpa klimatförändringarna
• Hållbar energi för alla

Hav i balans samt levande kust och skärgård
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Bara naturlig försurning
Grundvatten av god kvalitet

Utveckling av ny bebyggelse sker enbart i områden där VA finns eller där det 
är möjligt av koppla till VA, vilket bidrar till att minska utsläppen av orenat 
avloppsvatten i kustvattenförekomsterrna. Planförslaget följer den 
kommunala VA-planen. Kommunalt VA på Ljusterö och Roslags-Kulla utreds 
för utbyggnation, vilket kan minska näringsbelasting på recipienterna. 
Margretelunds reningsverk föreslås att utvecklas, vilket bidrar till att minska 
utsläppen av orenat avloppsvatten. Anmälan om att  fördubbla kapaciteten 
av reningsverket vid Mellansjö har påbörjats.

Behovet av att kartlägga ekosystemtjänster inom planområdet pekas ut.

Utredningsområden för naturskydd inkl. vatten pekas ut.

Koppling till Agenda 2030
• Hav och marina resurser
• Rent vatten och sanitet till alla
• Ekosystem och biologisk mångfald
• Hållbar produktion och konsumption

Riktlinjer för dagvattenhantering är otydliga och behöver förtydligas om hur 
dagvatten avses tas om hand för att säkerställa att MKN inte påverkas.

Ökad efterfrågan av båtplatser och utvigda marina näringar kan leda till en 
försämrad status i vattenförekomster.

Lokala källor till övergödning är jordbruk, enskilda avlopp och skogsbruk. 
Riktklinjer för att minska övergödning behöver förtydligas.

Koppling till Agenda 2030
• Hav och marina resurser
• Rent vatten och sanitet till alla

Tabell 1. Sammanfattande översikt över planens konsekvenser i relation till relevanta 
nationella och globala hållbarhetsmål. Grå text beskriver negativ påverkan, men som är 
så begränsad att det inte bör påverka möjligheten att nå miljömålet.
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Miljömål I miljömålets riktning Motverkar miljömålet

God bebyggd miljö
Giftfri miljö
Frisk luft

Boende har god tillgänglighet till rekreationsområden, kollektivtrafik och 
service genom utveckling av knutpunkter och transportförbindelser.

Planens har tydliga ambitioner av att skapa förutsättningar för varierande 
upplåtelseformer, vilket kan minska ojämlikheter på bostadsmarknaden och 
främja boendekarriär i kust- och skärgården.

Klimatanpassning och klimatförändringar ligger till grund för utvecklingsstra-
tegier, utvecklingsområdena identifieras enbart där förutsättningar för att 
skapa en god bebyggd miljö finns.

Koppling till Agenda 2030
• Bekämpa klimatförändringarna
• Hållbara städer och samhällen
• God hälsa och välbefinnande
• Ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Ökad trafik på vatten och land kan orsaka högre bullernivåer, särskilt vid 
knutpunkter (påverkan i bebyggda miljön) och längs viktiga stråk (påverkan 
på natur- och rekreationsområden). 

Utveckling av marina näringar och båttrafik kan negativt påverka ekosystem-
tjänster och marina resurser.

Andel kommunal mark är relativt begränsad i planområdet, vilket innerbär en 
risk att klimatanpassningsåtgärder inte tillskapas och får negativa 
konsekvenser på hälsa och säkerhet.

Koppling till Agenda 2030
• Hållbara städer och samhällen
• Hav och marina resurser
• Ekosystemtjänster och biologisk mångfald 

Levande skogar
Ett rikt växt- och djurliv
Myllrande våtmarker
Ett rikt odlingslandskap

Planen har tydliga riktlinjer kring bevarande av jordbruksmark och ingen 
utveckling sker på jordbrukmark.

Utredningsområden för naturskydd indentifieras. Utveckling av tursim och 
besöksnäring i ytterskärgården underorndnas och sker på naturens villkor.  
Natur- och kulturvärdena värderas högt i planförslaget.
 
Gröna infrastukurer och rekreationsområden kommer att finnas kvar efter 
planens föreslagna utveckling, dock något försvagade i anslutning till 
utvecklingsområden.

Koppling till Agenda 2030
• Ekosystem och biologisk mångfald
• Bekämpa klimatförändringar

Påverkan på grön infrastruktur, kulturbärande grönområden och rekreations-
områden på vatten och land till följd av planens förslag.

Andel kommunal mark är relativt begränsad i planområdet, vilket innerbär en 
risk att grönområdena eller jordbruksmark kommer att delas.
  

Koppling till Agenda 2030
• Ekosystem och biologisk månfald
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Uppföljning
Det tematiska tillägget till översiktsplanen ska följas 
upp av kommunen i kommande skeden. Kommunen 
bör kontinuerligt följa utvecklingen av tillståndet 
i miljön samt människors hälsa. Uppföljningen 
föreslås ske med hjälp av indikatorer och genom 
kvalitativ utvärdering. Nedan presenteras förslag på 
hur påverkan kan följas upp utifrån risker för negativ 
påverkan på miljö, människors hälsa och hållbarhet.

Uppföljning bör även särskilt ske när det gäller 
sociala aspekter och påverkan på olika grupper, 
exempelvis barnens behov och villkor eller hur 
trygghets- och jämställdhetsaspekter beaktas. 

Riksintressen
• Påverkan i samband med planering och 

exploatering för riksintresse för kulturmiljövård 
i Roslags-Kulla/Östanå måste följas upp så 
att riksintresset inte påverkas negativt vid 
exploatering. 

• Påverkan på riksintresset för det rörliga 
friluftslivet  i samband med utveckling av 
marina näringar måste följa upp, och särskild 
hänsyn måste tas så att riksintresset inte påverkas 

negativt genom exploatering och utveckling i 
områden av stor vikt för friluftslivet. 

Hälsa och säkerhet
• Kommunen ska utreda risker i samband med 

bebyggelseutveckling så att människors hälsa 
eller miljön inte utsätts för risker eller stora 
påfrestningar. Det gäller exempelvis att utreda 
buller vid tätortsutveckling med särskilt hänsyn 
till knutpunkter, riskfrågor kopplat till utveckling 
i närheten av primär och sekundär led för 
farligt gods, riskfrågor kopplat till exploatering 
angränsande miljöstörande verksamheter, 
exploatering som berör potentiellt förorenade 
områden samt områden utpekade med risk för 
erosion, skred, ras och översvämning.

• Lokalisering och utformning av bebyggelse, 
infrastruktur och allmänna platser ska förebygga 
att människor och egendom drabbas av olyckor.

Klimatanpassning
• Frågan om klimatanpassning är mycket 

viktig i hela kust- och skärgårdsområdet. 

För att hantera redan föreslagna åtgärder i 
klimatanpassningsplanen bör en handlingsplan 
eller dylikt tas fram för att undvika risker 
kopplade till ett förändrat klimat och 
översvämningsrisker. Fokus bör ligga på platser 
som är särskilt utsatta för översvämning, så som 
kustområdena vid Rydboholm, Margretelund 
och Östanå.

Miljökvalitetsnormer
• Kommunen ska utreda och säkerställa 

och följa upp att dagvattenhanteringen i 
utbyggnadsområden och områden som förtätas 
är tillfredställande så att vattenmiljöer inte 
påverkas negativt och att miljökvalitetsnormer 
inte försämras.

• Kommunen ska utreda, säkerställa, samt följa 
upp att vattenmiljöer inte påverkas negativt och 
att miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten 
inte påverkas avseende både ekologisk och 
kemisk status. 
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Natur- och kulturmiljö
• Kommunen ska följa upp att hänsyn 

tas till naturvärden som överlappar med 
utvecklingsförslag.

• Kommunen ska utreda påverkan på den gröna 
värdekärnan och på vilket sätt hänsyn kan tas till 
dess värden vid utveckling.  

• Kommunen ska följa upp att föreslagna 
utredningar för naturmiljö, kulturmiljö och 
ekosystemtjänster genomförs och implementeras.

• Kommunen ska vid planläggning och i 
samband med exploatering följa upp påverkan 
på naturmiljöer. Påverkan på naturmiljöer i 
samband med ökat antal besökare ska också 
följas upp. Utredningar ska genomföras för att 
avgöra påverkan på samt minska konsekvenserna 
av planerna på värdefulla naturmiljöer samt 
specifika arter.

• Kommunen ska utreda, säkerställa och följa 
upp att en god tillgång samt tillgänglighet 
till rekreationsområden finns för boende och 
besökare i området.

• Kommunen ska möjliggöra att grön- och 
kulturstråk byggs genom dialog med privata 
aktörer och markägare.

Kretslopp och miljöteknik
• Kommunen bör följa upp miljö-, hälso- och 

klimatpåverkan, från byggnader, infrastruktur 
och energiproduktion samt uttaget av icke 
förnybara råvaror.

• Kommunen bör följa upp avfallsmängden 
inom planområdet årligen, samt genomföra 
avfallsförebyggande åtgärder.  

Areella näringar
• Kommunen ska följa upp hanteringen av 

jordbruksmarken så att tillgången på brukbar 
mark långsiktigt tryggas. 

Tätortsutveckling
• Det är viktigt att kommunen följer 

upp sitt genomförande och prioriterar 
bebyggelseutvecklingen vid utpekade 
utvecklingsområden. En hållbar och effektiv 
kollektivtrafik ska säkerställas parallellt med 
bostads- och verksamhetsutveckling inkl. 
utveckling av turism samt att ett gång- och 
cykelvägnät byggs ut mellan viktiga målpunkter.

• Kommunen ska följa upp att tillgången och 
tillgängligheten till grönytor för barn och unga är 
tillräcklig.

• Kommunen ska följa upp att planens 
genomförande förebygger en geografisk 
uppdelning utifrån socio-ekonomiska faktorer 
samt att alla inne- och utemiljöer ska utformas 
och gestaltas så att de främjar jämställdhet, 
trygghet, hälsa, tillgänglighet, kultur och social 
sammanhållning.

• Kommunen ska följa upp hur planens 
genomförande bidrar till ett bredare utbud 
av bostäder för att ska ha likvärdig tillgång 
till bostad och boendemiljö av god kvalitet 
samt möjlighet att göra boendekarriär inom 
planområdet.  
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1. Inledning 
                                                                            
Detta är en bilaga till det tematiska tillägget, kust och 
skärgård och utgör en sammanställning av relevant 
planeringsunderlag. 

1.1 Huvudsakliga källor 

Länsstyrelsen i Stockholms län1 
Via länsstyrelsen finns uppdaterat planeringsunderlag 
kopplat till kommunernas översiktsplanering. På 
hemsidan finns information och handlingar kopplat 
till bland annat klimat- och miljömålsarbete och 
landsbygds- och näringslivsutveckling. Nationell 
geodata går att ladda ner från länsstyrelsen och andra 
myndigheter2.

Stockholms läns landsting3 
Stockholms läns landsting ansvarar för 
regionplaneringen i länet. Via landstinget återfinns 
material, statistik och befolkningsprognoser på 
regional och kommunal nivå.4  Landstinget ansvarar 
även för den regionala kollektivtrafikplaneringen,             

1. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/Pages/default.
aspx 
2. http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/GIS/SV/Pages/natio-
nella-geodata.aspx 
3. http://www.sll.se/
4. http://www.trf.sll.se/Statistik/ 

varav uppdateringar om pågående och kommande 
projekt samt handlingar finns att tillgå via deras 
hemsida.5 

Boverket6

På Boverkets hemsida finns riktlinjer och vägledning 
för översiktsplanering. Boverket är ansvarig 
för PBL kunskapsbanken7 vilket är en sida för 
vägledning av plan- och bygglagen. På hemsida 
återfinns även information och kunskapsunderlag 
gällande nationella mål för planering.8 Boverket 
har tagit fram vägledning för stöd och information 
till kommuner i arbetet med hållbar utveckling i 
översiktsplaneringen.9  

Österåkers kommun 
På kommunens hemsida finns information om 
aktuellt underlag. Under fliken ”Boende & Miljö 
– Översiktsplanering” finns de planer, program 

5. http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/ 
6. http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/ 
7. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/plane-
ring/oversiktsplan/
8. http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-plane-
ras-sverige/nationella-mal-for-planering/
9. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/plane-
ring/oversiktsplan/fysisk-planering/

och strategiska dokument som är kopplade till den 
översiktliga planeringen i kommunen.10 

1.2 Läsanvisningar
Nedanstående material är indelat efter olika ämnen. 
Därefter är material och handlingar indelat efter 
underkategorierna nationell, regional och kommunal 
nivå samt övrigt material. Vissa kapitel följer en 
annan struktur då det har ansetts mer passande. 

• Under nationell nivå samlas handlingar som 
är generella för hela riket, det kan röra sig om 
material från andra länsstyrelser samt generella 
riktlinjer och nationella mål. Riksintressen 
redovisas under denna nivå.

• Under regional nivå samlas handlingar från 
främst Stockholms läns landsting samt länssty-
relsen i Stockholms län. Samtliga handlingar i 
denna kategori är specifikt kopplade till regionen 
och regionens utveckling.

• Under kommunal nivå är handlingar som spe-
cifikt rör Österåkers kommun samlade. Främst 
planeringsunderlag framtaget inom kommunen 
som till exempel planer, program, strategier.

• Under övrigt material presenteras övriga utred-
ningar och vägledande dokument som har 
relevans för arbetet med det tematiska tillägget. 

10. http://www.osteraker.se/boendemiljo/planarbeteoch-
byggprojekt/oversiktsplanering
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2. Övergripande mål och  
planeringsunderlag 
                                                                         
Samtliga handlingar beskrivna under denna rubrik är 
sektorsövergripande i sin karaktär, framtagna visioner 
på en nationell, regional och kommunal nivå.    

2.1 Internationell nivå
Agenda 2030 
FN:s generalförsamling beslutade 2015 om Agenda 
2030 för hållbar utveckling. Alla 193 medlemsländer 
har förbundit sig att fram till 2030 jobba för att 
uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt 
hållbar utveckling. Det är en handlingsplan för 
människorna, planetens och vårt välstånd samt syftar 
också till att befästa världsfreden under ökad frihet.

2.2 Nationell nivå
Vision för Sverige 2025, Boverket 2012
Boverket har på regeringens uppdrag utformat en 
vision för stadsutvecklingen i Sverige. Vision för 
Sverige 2025 visar tolv alternativa framtidsbilder 
för den fysiska samhällsplaneringen i Sverige samt 

beskriver vilka riktningsändringar som krävs för att 
uppnå ett hållbart samhälle år 2050.11 

Sammanställning av nationella mål, planer och 
program av betydelse för fysisk samhällsplanering, 
Boverket 2011
Boverket har tagit fram en sammanställning av 
relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program för hållbar utveckling för att ge kommuner 
stöd i deras arbete. Sammanställningen redovisar till 
viss del Europeiska mål och program.12 

11. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/plane-
ring/oversiktsplan/fysisk-planering/sverige-2025/
12. http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publice-
rat-av-boverket/publikationer/2011/sammanstallning-av-na-
tionella-mal-planer-och-program-av-brtydelse-for-fy-
sisk-samhallsplanering/ 

2.3 Regional nivå 
Sammanställning – Statliga och mellankommunala 
intressen av betydelse för kommunernas planering 
(Länsstyrelsen)
Sammanställningen listar aktuellt planeringsunderlag 
varav samtliga handlingar av relevans för Österåkers 
kommun. Utöver planeringsunderlag redovisas 
allmänna rekommendationer från länsstyrelsen i 
Stockholms län vilka berör det tematiska tillägget till 
översiktsplanen.13  

2.3 Lokal nivå
Österåkers kommuns översiktsplan - stad, 
landsbygd skärgård, 2040
Österåkers kommuns översiktsplanen redogör för 
föreslagen mark- och vattenanvändning i kommunen 
fram till 2040. Det tematiska tillägget bygger vidare 
på det som föreslås i översiktsplanen. 

13. https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publi-
kationer/2019/sammanstallning-av-statliga-och-mellankom-
munala-intressen-av-betydelse-for-kommunernas-planering.
html
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3. Regional utveckling 
                                                                           
Under denna rubrik samlas regionala sektorsöver-
gripande handlingar som rör Stockholm regionens 
utveckling i stort samt Österåkers kommuns del i den 
regionala utvecklingen. 

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 
(RUFS 2050)
Den gällande regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen antogs av landstingsfullmäktige 
2018.14 Regionplanen ska enligt 7 kap. 6§ PBL vara 
vägledande för beslut om översiktsplaner, detaljplaner 
och områdsbestämmelser. Den regionala utvecklings-
planen uttrycker Stockholmsregionens samlade vilja 
och pekar ut den långsiktiga riktningen regionen ska 
ta. RUFS ligger till grund för den fysiska planeringen 
och är en utgångspunkt för tillväxtarbetet i regionen. 

Stockholm Nordost: Framtid Framgång 
Framkomlighet – En vision för tillväxt 2010-2040, 
2010
De sex nordostkommunerna Danderyd, Täby, 
Vallentuna, Österåker, Norrtälje och Vaxholm har 
en gemensam vision för hur nordostsektorn ska 
utvecklas fram till 2040, med utblick 2050. Visionen 
omfattar sektorsområdena stadsstruktur, transporter, 

14. https://www.sll.se/verksamhet/Regional-utveckling/stra-
tegier-och-planer-inom-regional-utveckling/rufs-2050/  

näringslivsutveckling och den regionala stadskärnan 
Täby centrum-Arninge. Förutom gemensamma mål 
och åtaganden presenteras en specifik visionsbild för 
varje Nordostkommun där kommunens enskilda 
arbete och tänkta utveckling specificeras.15

15. https://www.taby.se/naringsliv--foretagande/naringsli-
vet-i-taby/stockholm-nordost/
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4. Bebyggelseutveckling
                                                                                   
I detta kapitel presenteras exempel på handlingar 
av betydelse för bebyggelseutvecklingen inom 
avgränsingen för det tematiska tillägget. I 
översiktsplanen tas ställning till dessa strategiska 
dokuments aktualitet, i det tematiska tillägget görs 
tillägg till aktuliteten gällande, Ljusteröplanprogram 
och planprogrammet för Östanå, Roslags-Kulla och 
Wira.

4.1 Nationell nivå
Kustområdet och skärgården
Länsstyrelsen anser generellt, utifrån bestämmelserna 
i miljöbalkens fjärde kapitel, att sammanhållna 
och idag orörda markområden inte bör tas i 
anspråk för bebyggelse och att ny bebyggelse 
bör tillkomma som komplettering till befintlig 
bebyggelsestrukturer. Vidare finns det riktlinjer 
gällande fritidshusbebyggelse.16 

4.2 Övergripande kommunala 
dokument 
Markanvisningspolicy för Österåkers kommun, 
2014 
Markanvisningspolicyn syftar till att skapa 
förutsättningar för en hållbar bebyggelseutveckling 
16 https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/plane-
ring-och-byggande/planeringsunderlag.html

och underlätta vid försäljning av kommunens mark. 
Policyn ska säkerställa att varje markanvisning sker 
på rätt sätt samt att alla intressenter och exploatörer 
bemöts på ett likvärdigt sätt. 

4.3 Översiktliga planprogram 
Ljusterö, 2010 
Planprogrammet för Ljusterö är ett långsiktigt 
strategiskt dokument och visar förslag till framtida 
mark- och vattenanvändning på Ljusterö under en 
20-25 års period. Syftet med planprogrammet är 
att ge förutsättningar för en ökad fast befolkning 
genom omvandling av fritidshusområden 
till permanentboende samt visa på nya 
bebyggelseområden. I planprogrammet redovisas 
identifierade områden med höga natur-, kultur- 
och rekreationsvärden där stor restriktivitet och 
anpassning till befintlig omgivning och bebyggelse 
krävs vid nyexploatering. Planprogrammet redovisar 
viktiga allmänna intressen samt gör avvägningar 
mellan olika motstående intressen. 

Mellansjö, 2010 
Planprogrammet redogör för bebyggelseutvecklingen 
av programområdet Mellansjö, Nolsjö och Ljusterö 
norra färjeläge kan ske under kommande 20års 
period. Vid ny bostadsbebyggelse krävs goda 
kommunikationer samt en utbyggnad av kommunalt 

VA-nät. Planprogrammet möjliggör för utbyggnad av 
handel och verksamheter samt anger bevarandevärden 
för natur, kultur och rekreation. 

Säbyviken, 2011 
Planprogrammet ger en samlad bild av 
förutsättningar för och konsekvenser av en fortsatt 
utveckling av Säbyviken, med en utökning av 
marinans verksamhet samt en framtida utveckling av 
campingverksamhet.

Östanå, Roslags-Kulla, Wira, 2013 (2019)
Planprogrammet är i gällande översiktsplan från 2018 
utpekat som utvecklingsområde. Planprogrammet 
syftar till att skapa beredskap för att kunna bevara 
omistliga kultur- och naturvärden i samklang med 
utveckling. Programmet ger förutsättningar för att 
kunna lösa försörjningsproblem med vatten och 
avlopp. Till sist syftar programmet till att skapa bättre 
förutsättningar för det lokala näringslivet, turism och 
service. 

Programmet aktualitetsprövades 2019 med syfte att 
granska programmet utifrån påverkan på riksintresset 
för kulturmiljö samt hänsyn till strandskydd. 
Aktualitetsprövningen resulterade i ett reviderat 
program där större hänsyn tas till kulturmiljön och 
strandskyddet. Det tematiska tillägget utgår från det 
aktualitetsprövande programmet i sitt förslag över 
mark- och vattenanvändningen i området. 
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5. Befolkningsutveckling
                                                                           
Detta kapitel presenterar demografiska prognoser 
framtagna för regional och kommunal nivå vilka 
anses ha störst direkt betydelse för Österåkers 
kommuns framtida utveckling. För demografiska 
prognoser samt befolkningsstatistik på en nationell 
nivå se exempelvis Statistiska centralbyrån.17

5.1 Regional nivå
Det finns regionala prognoser och framskrivning för 
befolkningsutveckling. I bland annat den regionala 
utvecklingsplanen beskrivs befolkningsutvecklingen 
i regionen. Se landstingets hemsida för aktuell 
information (sll.se).

5.2 Kommunal nivå
Kommunens befolkningsprognoser grundas på 
förväntade bostadsbyggandet inom kommunen samt 
flyttningsnetto och födelsenetto. Prognoser finns för 
olika tidsperioder. För det tematiska tillägget har en 
prognos tagits fram till 2030.

17. http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/?rx-
id=6dc80825-9f59-4bc1-a192-4c1917c2c1ff 
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6. Bostadsförsörjning 
                                                                                   
I detta kapitel presenteras exempel på handlingar av 
betydelse för bostadsförsörjningen i Österåkers kust 
och skärgård. 

6.1 Nationell nivå
Boverket tillhandahåller information om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar samt gör 
nationella bostadsmarknadsanalyser genom att 
sammanställa regionala bostadsmarknadsanalyser 
utförda av länsstyrelserna. För mer information och 
tillgång till öppen data och statistik från Boverkets 
bostadsmarknadsenkät se Boverkets hemsida.18 

6.2 Regional nivå
Efterfrågan på nya bostäder i Stockholmsregionen - 
en skattning av vad hushållen kan och vill efterfråga, 
Region Stockholm, rapport: 2020-8
I den regionala utvecklingsplanen beskrivs 
bostadsbehovet i regionen. Se landstingets hemsida 
för aktuell information. I rapporten redogörs för 

18. https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostads-
marknad
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsplane-
ring/bostadsmarknaden/ 

vilka faktorer som påverkar hushållens benägenhet att 
flytta och utbudet av bostäder i länet.19

Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms 
län 2020, Länsstyrelsen i Stockholms län, rapport 
2020:10
Rapporten är årligen återkommande och är en analys 
av det aktuella läget på bostadsmarknaden i länet och 
visar bostadsutvecklingen ur ett regionalt perspektiv. 
Rapporten bygger bland annat på den årliga bostads-
marknadsenkäten från Boverket som respektive 
kommun besvarar och länsstyrelsen ansvarar för att 
sammanställa.20 

6.3 Kommunal nivå
Bostadsförsörjningsplan 2016-2025 för Österåkers 
kommun, 2016
Bostadsförsörjningsplanen beskriver 
bostadsmarknaden i kommunen samt mål 
och riktlinjer för bostadsförsörjningen. 
Bostadsförsörjningsplanen visar på behovet av 

19. http://rufs.se/publikationer/2020/Efterfragan-nya-bosta-
der/
20.  https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publi-
kationer/2020/laget-i-lanet---bostadsmarknaden-i-stock-
holms-lan-2020.html

bostäder för olika grupper i samhället samt främjar 
att ändamålsenliga åtgärder förbereds och genomförs.

Till bostadsförsörjningsplanen finns bifogat en 
projektlista som redovisar de detaljplaneprojekt som 
omfattar bostäder vilka bedöms vara aktuella under 
perioden 2016-2025. 

Bostadsbyggnadsprognos för Österåkers kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen tar årligen fram en 
prognos för kommande tio-årsperioden och inom 
ramen för det tematiska tillägget har en prognos 
tagits fram till 2030. 

Boendeprognos – behov av bostäder för 
Socialnämndens och Vård- och omsorgsnämndens 
målgrupper
Socialförvaltningen beskriver behoven av bostäder för 
Socialnämndens och Vård- och omsorgsnämndens 
målgrupper årligen. Prognosen utgör även ett 
underlag till kommunens bostadsförsörjningsplan 
bland annat.
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7. Näringsliv
                                                                              
Det finns få för översiktsplanering relevanta 
handlingar framtagna på en regional och nationell 
nivå enbart inriktat på näringsliv. Sektorsområdet 
näringsliv är dock inbegripet i övergripande regionala 
handlingar. 

7.1 Regional nivå
För regionala riktlinjer och strategier - se RUFS 2050 
samt tillhörande handlingsprogram. 

En vision för näringslivets utveckling i nordost 
presenteras även i Nordostkommunernas 
gemensamma vision. För information om dessa 
handlingar se kapitel 2 i denna rapport.

Sammanställning – Statliga och  
mellankommunala intressen av betydelse 
för kommunernas planering, Länsstyrelsen i 
Stockholms län.
I rapporten lämnar länsstyrelsen rekommendationer 
avseende hantering av jordbruk samt skogsbruk i 
översiktsplanen.21  Skogs- och jordbruk är av natio-
nell betydelse enligt 3 kap 4§ MB. Länsstyrelsen i 
Stockholms län erbjuder relevant GIS-data inom 
länet.22 

Strategi för skydd av skog i Stockholms län, 
Länsstyrelsen i Stockholms län, rapport 2007:26
Grunden för rapporten är den rikstäckande Nationell 
strategi för formellt skydd av skog. Strategin är 
fastställd av länsstyrelsen och skogsstyrelsen och 
beskriver arealmålet för skydd av skog samt hur 
det ska uppfyllas. Arealmålet för skydd av skog är 
fastställt av riksdagen och är ett delmål inom miljö-
kvalitetsmålet levande skogar. Rapporten redovisar 
strategier för inrättande av biotopskydd, naturreservat 
och naturvårdsavtal.23

21.  https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/plane-
ring-och-byggande/planeringsunderlag.html
22.  http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/gis/Sv/lansvisa-ge-
odata/stockholms-lan/Pages/default.aspx
23. https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publi-
kationer/2007/strategi-for-formellt-skydd-av-skog-i-stock-
holms-lan.html

Kommunens möjligheter att bevara och utveckla 
jordbruksmarkens värde, Jordbruksverket. 
Rapporten ämnar ge exempel på hur kommunerna 
kan arbeta för att bevara jordbruksmarken, att 
hålla den i drift och att utveckla de värden som 
finns i jordbrukslandskapen. Kommuner ses ha en 
nyckelroll genom sitt planmonopol att i översikt- och 
detaljplaner åberopa jordbruksmarkens värde.24

7.2 Kommunal nivå
Näringslivsstrategi 2017-18
Strategin beskriver Österåker som 
näringslivskommun och etableringsort. Strategin 
visar vilken väg som näringslivet i Österåker och 
kommunen gemensamt ska gå. Dokumentet utgör 
även ett underlag för prioritering av kommunens 
egna näringslivsarbete. 25

Utredning marina näringar 2019
Utredningen består av ett antal intervjuer från 
olika verksamheter inom de marina näringarna 
i Österåkers kommun. Utredningen redogör för 
resultatet från en workshop som genomfördes med 
flera respresentanter från branschen, verksamma i 
Österåkers kommun. Utredningen syftade till att 
kartlägga de marina näringarnas behov för att kunna 
utvecklas och vara ett underlag för det tematiska 
tillägget.
24. http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr357.
html
25. http://www.osteraker.se/naringsliv/naringslivetiostera-
ker/naringslivsstrategi201718
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8. Offentlig service
                                                                             
Detta kapitel avser material och handlingar avseende 
offentlig service på en kommunal nivå. Vissa 
övergripande strategier med koppling till offentlig 
service, som exempelvis utbildning, återfinns i RUFS.

8.1 Kommunal nivå
Utöver nedanstående dokument finns ytterligare 
underlag hos till exempel socialförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen. 

Underlag för långsiktig ekonomisk  
planering (LEP) 2016-2026 för Österåkers 
kommun
LEP är ett underlag för kommunens långsiktiga 
ekonomiska planering och redovisar prognoser 

som ligger till grund för kommunens ekonomiska 
planering, exempelvis befolkningsprognoser.  
Underlaget redovisar faktisk och prognostiserad 
utveckling inom samtliga kommunala 
verksamhetsområden. 

Den tio-åriga utvecklingen belyses i underlaget 
inom tre huvudområden; Tillväxt/exploatering 
och demografisk utveckling, Kärnverksamheter, 
pedagogisk verksamhet, vård och omsorg, social 
tjänst och till sist ekonomi/finans. Underlaget 
ligger till grund för politiskt ställningstagande om 
inriktningsmål och vision samt för treårsbudget som 
budget och plan omfattar. Underlaget ska tas fram en 
gång per mandatperiod.

Övergripande plan för utbyggnad av nya förskolor 
och skolor 2018-2028 för Österåkers kommun, 
2017
Skolförvaltningen har tillsammans med bland 
annat samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram 
en övergripande plan för förskolor och skolor i 
kommunen på lång sikt. 

Ett pågående arbete sker på 
samhällsbyggnadsförvaltningen i att kartlägga 
behovet av framtida lokaler för förskolor och skolor. 
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9. Kulturmiljö
                                                                               
Detta kapitel avser material och handlingar avseende 
kulturmiljön.

9.1 Nationell nivå – Mål och 
riksintressen 
Nationella kulturmiljömål 
Sverige fick fyra nya kulturmiljömål år 2014.26  
Riksdag och regering har uttalat att målen förutom 
att styra det statliga arbetet även ska vägleda och 
inspirera landstingens och kommunernas arbete med 
kulturmiljö. De nationella målen är: 

• Ett hållbart samhälle med en mångfald av kultur-
miljöer som bevaras, används och utvecklas.

• Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet 
och möjlighet att förstå och ta ansvar för 
kulturmiljön.

• Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön 
som gemensam källa till kunskap, bildning och 
upplevelser.

• En helhetssyn på förvaltningen av landskapet 
som innebär att kulturmiljön tas till vara i 
samhällsutvecklingen

Ansvarig myndighet är Riksantikvarieämbetet. 
Lantmäteriverket och Riksarkivet tillhandahåller 

26. https://www.raa.se/samhallsutveckling/kulturpolitik/
om-kulturpolitik/

historiska kartor från 1630-talet. Dessa kan 
vara behjälpliga för förstålse för hur landskapet 
har formats och finns digitalt tillgängliga via 
lantmäteriet27 och via riksarkivet.28

Riksantikvarieämbetet tillhandahåller även register 
för alla kända fornlämningar i Sverige via den      
webbaserade tjänsten Fornsök.

För en översikt om lagstiftning gällande kulturmiljö 
i planering se även länsstyrelsens senaste rapport 
Sammanställning statliga och mellankommunala 
intressen av betydelse för kommunernas planering.

Riksintresse kulturmiljövård, 3 kap. 6 § andra 
stycket Miljöbalken
Riksantikvarieämbetet ansvarar för utpekandet av 
riksintresse för kulturmiljövård. Inom avgränsningen 
för det tematiska tillägget finns det det tre områden 
av riksintresse för kulturmiljövård:

• Roslags-Kulla
• Rydboholm
• Åkers kanal

För beskrivning av områdena se 
Riksantikvarieämbetets rapport Riksintressen för 

27. https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geogra-
fisk-information/Historiska-kartor/#qry=historiska kartor
28. http://riksarkivet.se/kartor-ritningar

kulturmiljövården –Stockholms län (AB)29, vilken 
finns att tillgå via Riksantikvarieämbetets hemsida 
samt länsstyrelsens karttjänst för avgränsning.30 

Rapport: Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 
kap. 6 § miljöbalken, Riksantikvarieämbetet 2014
Rapporten är framtagen av Riksantikvarieämbetet 
och ska bidra till en mer ändamålsenlig tillämpning 
av kulturmiljövårdens riksintressen samt en ökad 
samsyn mellan berörda aktörer.31 

9.2 Regional nivå
Landskapsbildsskydd enligt 19 § naturvårdslagen 
Landskapsbildsskyddet infördes innan begreppet 
riksintresse fanns för att på ett enklare sätt än genom 
reservatsbildning skydda områden från större föränd-
ring och påverkan. Begreppet finns inte längre kvar 
inom miljöbalken men bestämmelserna om land-
skapsbildsskydd gäller fortfarande i berörda områden 
om inte länsstyrelsen har beslutat annorlunda. 

Länsstyrelsen framhåller att det är betydelsefullt 
att redovisa dessa områden i översiktsplanen 
och beskriva om det är aktuellt att hantera dessa 
områden med andra kommunala planskydd 
och områdesbestämmelser, och då upphäva 

29. http://www.raa.se/app/uploads/2012/06/AB_riksintres-
sen1.pdf
30. http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planering-
sunderlag/
31.  http://www.raa.se/app/uploads/2014/07/Handbok-riks-
intressen-140623.pdf
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landskapsbildsskyddet. Ansökan om upphävande görs 
hos länsstyrelsen. 

Inom det tematiska tilläggets avgränsning berörs 
Roslags-Kulla kyrka. Mer information samt kar-
tor återfinns via länsstyrelsen i Stockholms läns 
hemsida.32

9.3 Kommunal nivå
I Roslagen, kulturhistoriska miljöer i Österåker. 
Framtagen av Stockholms läns museum och 
Österåkers kommun 1998
I Roslagen godkändes som Österåkers kommuns 
kulturmiljöprogram av kommunfullmäktige i 
februari 1998. I Roslagen beskriver kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer i Österåker samt ger en beskrivning 
av kommunen från stenåldern till nutid. 

Kulturmiljö - En underlagsrapport till grönplan för 
Österåker, 2009
Rapporten inventerar och analyserar kommunens 
kulturmiljöer och kulturmiljövärden. Rapporten 
analyserar kulturmiljölandskapets möjligheter för 
turism och rekreation samt vilka förändringar som 
hotar dess värden. Kartor och planeringsriktlinjer 
för hur ny exploatering kan anpassas till relativt 

32. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/samhallspla-
nering-och-kulturmiljo/planfragor/riksintressen/kulturmiljo/
Pages/landskapsbildsskydd.aspx?keyword=Landskapsbilds-
skydd

opåverkade kulturmiljöområden anges även i 
rapporten. 

Konstpolicy för Österåkers kommun, 2012
Policyn redogör för hur Österåkers kommun ska gå 
tillväga i införskaffandet av offentlig konst samt de 
riktlinjer som kommunen ska följa vid utlåning av 
konstverk. Vidare visar konstpolicyn på hur förvaring 
av konst ska ske samt vilka åtgärder som ska göras för 
att tillgodose medborgarnas insyn och medverkande i 
hanteringen av kommunens offentliga konst. 33

33. Handlingen finns att tillgå på Österåkers kommuns 
hemsida: http://www.osteraker.se/omosteraker/styrdoku-
mentochforfattningssamling/policy
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10. Grönstruktur och  
rekreation 
                                                                             
Detta kapitel avser material och handlingar avseende 
grönstruktur och rekreation.

10.1 Nationell nivå

Riksintressen
Natura 2000 områden - Riksintresse som omfattas 
av 4 kap. Miljöbalken. 
Natura 2000-områden är EU:s nätverk av värdefulla 
naturområden. Områdena utgörs av naturtyper 
och arter som EU:s medlemsländer kommit fram 
till är av gemensamt intresse enligt EU direktiven; 
Habitatdirektivet och Fågeldirektivet. Natura 2000 
har ett särskilt starkt lagskydd och omfattas av 
bestämmelser i 4 kap. MB samt 7 kap. 27, 28 och 
28a §§ MB vilket innebär krav på tillstånd för att 
bedriva verksamhet eller vidta åtgärder inom området 
som på ett betydande sätt kan påverka miljön. 

Naturvårdsverket samordnar arbetet med Natura 
2000 områden i Sverige, för mer generell informa-
tion se Handbok med allmänna råd 2003:9 samt 
hemsida.34 
34. http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/

Inom det tematiska tillägget avgränsning finns tre 
Natura 2000-områden vilka är:  

• Ubby ekhage 
• Rydboholms ekhage
• Stavs äng. 

Till varje Natura 2000-område finns det en 
bevarandeplan vilken länsstyrelsen ansvarar för.35 
Mer information samt avgränsning finns även via 
Naturvårdsverkets karttjänst.36

Riksintresse naturvård och riksintresse friluftsliv 3 
kap. 6 § Miljöbalken
Naturvårdsverket samt Havs-och vattenmyndigheten 
ansvarar för beslut om riksintresse för naturvård och 
friluftsliv. Kartmaterial samt områdesbeskrivningar 
för berörda områden inom Österåkers kommun 
återfinns via länsstyrelsens hemsida.37

Vagledningar/Skyddad-natur/Natura-2000/
35. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/djur-och-na-
tur/skyddad-natur/natura-2000/bevarandeplaner-for-natu-
ra-2000-omraden/Pages/osterakers-kommun.aspx
36. http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
37. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/samhalls-
planering-och-kulturmiljo/planfragor/riksintressen/natur-

Riksintresse naturvård
Inom det tematiska tilläggets avgränsning finns idag 
ett riksintresse för naturvård:

• Stockholms skärgård; Vidinge – Svartlöga – 
Lökaö – Harö.

Riksintresse friluftsliv
Det har gjorts en översyn av riksintresse för 
friluftsliv. På Naturvårdsverkets hemsida finns aktuell 
information om översynen samt fortsatt arbete.38 Av 
det nya förslaget från länsstyrelsen rekommenderas 
inga ändringar eller nya områden inom Österåkers 
kommun, utan dagens gällande områden kommer 
fortsätta gälla:

• Yttre skärgården
• Mellersta skärgården
• Roslags-Kulla (Tärnan område) 
• Bogesund. 

10.2 Regional nivå
Den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2010 och 
förslag till RUFS 2050) hanterar de gröna frågorna 
bland annat genom strukturplan  och bevarandet av 

vard-friluftsliv/Pages/omradesbeskrivningar.aspx
38. Naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se/
Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regerings-
uppdrag/Redovisade-2014/Oversyn-av-riksintresseomra-
den-for-friluftsliv/
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regionens gröna kilar samt genom planeringsmål och 
åtaganden. 

Via länsstyrelsens hemsida återfinns generellt 
material rörande landskapsvård samt åtgärdsprogram 
för hotade arter. Det går även att ladda hem GIS-
material om biotopskyddsområden, djur- och 
växtskyddsområden, naturminnen, ängs- och 
betesmarksinventeringar med mera.39

Samverkan kring Angarn- och Bogesundskilen, 2012
Österåker, Vallentuna, Vaxholm och Täby ingår sedan 
2012 i ett mellankommunalt sammarbete kring de 
gröna kilarna Angarn- och Bogesundskilen. Syftet 
med sammarbetet är att stärka helhetssynen och höja 
de rekreativa och biologiska värdena i kommunernas 
del av regionen. Kilarna benämns som viktiga att 
bevara och utveckla av länsstyrelsen i rapporten 
Samanställning - statliga och mellankommunala 
intressen av betydelse för kommunernas planering 
från 2015. Samtliga regionala gröna kilar beskrivs i 
RUFS 2050.40

Samverkan kring Åkerströmmens 
avrinningsområde, 2013
Österåker och Vallentuna kommun antog år 2013 
en gemensam plattform med en politisk styrgrupp 

39.  http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/GIS/SV/Pages/
nationella-geodata.aspx
40. http://www.trf.sll.se/rufs2010/antagna-planen/Regio-
nal-struktur/Gronstrukturen/

och Åkerströmmens vattenvårdssamverkan bildades 
formellt. Målet med samverkan är att minska miljö-
belastningen till vattendrag och sjöar samt att uppnå 
god ekologisk och kemisk status i enlighet med 
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. 

10.3 Kommunal nivå
Ekologiskt särskilda känsliga områden i Österåkers 
kommun, 2017.
Rapporten belyser mark- och vattenområden 
i Österåkers kommun som är från ekologiskt 
perspektiv särskilt känsliga. Rapporten redovisar 15 
sådana landområden och samtliga vattenområden 
i kommunen och beskriver de faktorer som gör 
området till ett ekologiskt särskilt känsligt område.

Strategi för de gröna frågorna, 2010 
Strategin är ett mål och vägledningsdokument 
där kommunens gröna värden, natur, kultur och 
rekreation har inventerats, dokumenterats och 
sammanställts i fem delrapporter. Dessa är: Biologisk 
mångfald och geologiska värden, Rekreation, 
Kulturmiljöer, Kustnära naturvärden samt Sjöar och 
vattendrag. Rapporterna sammanfattats i Natur, 
kultur, rekreation och vattenmiljöer i Österåker. 
Strategin för de gröna frågorna baseras på detta 
underlag och har tagits fram för att utveckla och 
ge vägledning i arbetet med de gröna frågorna i 
kommunen. Gröna frågor rör allt från parker till 
natur- och kulturmiljövård. I strategin presenteras 

tre övergripande mål samt vägledning och 
planeringsriktlinjer för hur målen kan uppnås, samt 
på vilket sätt föreslagna enskilda åtgärder stöder 
specifika nationella miljömål. Strategin beskriver även 
specifika områden ex. naturvärdesområden, som bör 
prioriteras vid åtgärder. 

.
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11. Idrott och lek

Det finns inga handlingar på nationell och regional 
nivå som specifikt hanterar idrott och lek särskilt 
aktuellt för översiktlig planering. Däremot berörs 
detta område av det nionde nationella folkhälsomålet 
”Fysisk aktivitet”. De elva nationella folkhälsomålen 
är även en utgångspunkt för RUFS 2010. Mer 
information om de nationella folkhälsomålen finns 
på Folkhälsomyndighetens hemsida.41

11.1 Nationell nivå 
Gör plats för barn och unga! Boverket, rapport 
2015:8  
Boverket har tagit fram en vägledning om hur goda 
utemiljöer vid skola och förskola kan åstadkommas 
och utvecklas genom fysisk planering, utformning 
och förvaltning. 

41. http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/
livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malom-
raden/

11.2 Kommunal nivå
Policy för lekplatser, 2014 
Bakgrunden till policyn är att antalet kommunala 
lekplatser minskat inom kommunen samtidigt som 
befolkningen ökar. Policyn anger riktlinjer gällande 
lekplatser och ska bidra till att barnen i Österåker får 
en rik lek- och uppväxtmiljö.

Program för lek och aktivitetsytor, 2013
Programmet innehåller inventering och analys av 
kommunens befintliga lekplatser samt riktlinjer 
och principer för hur lek- och aktivitetsytor ska 
utformas och lokaliseras för att tillfredsställa barnens 
behov av lek utomhus. Programet innehåller även en 
beskrivning av hur dessa frågor bör beaktas i olika 
skeden av planering, inklusive översiktsplanen.
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12. Vattenmiljö och  
havsplanering
                                                                                          
Detta kapitel avser material och handlingar avseende 
vattenmiljö och havsplanering.

12.1 Nationell nivå
Havsplan för Östersjön
2014 beslutade riksdagen om regler för hushållning 
av havsområden, dessa regler har inneburit ändringar 
i miljöbalken samt plan- och bygglagen samt en ny 
havsplaneringsförordning. Lagstiftningen innebär att 
havsplaner ska tas fram för havsområdena Bottniska 
viken, Östersjön och Västerhavet. Havsplanen för 
Östersjön kommer att sträcka sig från Öresund 
till Öregrund med syfte att utgöra vägledning till 
myndigheter och kommuner när de prövar anspråk 
på användning av områdena. Planen ska beslutas 
av regeringen som får meddela föreskrifter om 
förbud mot, eller begränsningar för verksamheter 
och åtgärder inom området för havsplanen. Planen 
omfattar inte kustområdet. Mer information och 
uppföljning ges via ansvarig myndighet.42 

42. https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/
havsplanering/havsplanering-i-sverige/havsplan-ostersjon.
html

En svensk maritim strategi – för människor, jobb 
och miljö, Regeringskansliet, Näringsdepartementet 
artikelnummer N2015.28
Strategin ämnar ge ett helhetsperspektiv på de 
maritima näringarna, genom att se till både miljö-
mässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Strategin 
innehåller utöver vision även en inriktning för arbetet 
samt en struktur för uppföljning.43

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormer återfinns med tillhö-
rande förordningar i Miljöbalkens 5 kapitel. 
Övergripande myndighet är Vattenmyndigheten 
där vattendelegationen i respektive vattendistrikt 
beslutar om miljökvalitetsnormer för respektive 
vattenförekomst i sitt distrikt. Österåker tillhör 
vattendistrikt Norra Östersjön där beslut om mil-
jökvalitetsnormer för yt- och grundvatten fattades  
2009. Miljökvalitetsnormerna finns publicerade i 
Stockholms läns författningssamling (01FS 2010:65). 

Vattenmyndigheterna tillhandahåller beslut om 
miljökvalitetsnormer, kartor och åtgärdsprogram. 
Länsstyrelsen rekommenderar att översiktsplanen 

43. http://www.regeringen.se/regeringens-politik/mari-
tim-strategi/ 

tar utgångspunkt från åtgärdsprogrammet.44,45 
Vattendistrikt Norra Östersjön bedriver arbete 
med statusklassning och vattenförekomster samt 
förvaltningsplan och åtgärdsprogram.46 

12.3 Övrigt material
För ytterligare vägledning se även: 

Skydda och vårda våra viktiga vikar, Länsstyrelserna 
2015
Broschyren redogör för tillstånd och ekologisk status 
i 350 inventerade vikar längs Östersjökusten. Syftet 
är att den ska användas som kunskapsunderlag i 
kommunal och regional planering. Bland annat 
beskriver den betydelsen av de grunda kustnära 
vikarna och deras ekosystemtjänster. Förslag på 
åtgärder och ansvarsfördelning presenteras, där 
det nämns att kommuner generellt behöver ta 
ett större grepp om kustnära miljöer i översikts- 
och detaljplanering. Broschyren är framtagen i 
samarbete mellan länsstyrelserna på ostkusten, SLU, 
Sportfiskarna, Linnéuniversitetet, Östersjöcentrum, 
Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns 
vattendistrikt och Havs- och vattenmyndigheten.47

44. http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/
norra-ostersjon/beslutsdokument/Pages/miljokvalitetsnor-
mer-no-2009.aspx?keyword=milj%c3%b6kvalitetsnormer
45. http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/
norra-ostersjon/beslutsdokument/Pages/atgardspro-
gram-no-2009-2015.aspx
46. http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/norra-ostersjon/
Pages/default.aspx
47. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/nyheter/2015/
Pages/ny-broschyr-om-viktiga-kustnara-miljoer.aspx
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13. Kust och skärgård
                                                                            
Detta kapitel avser material och handlingar avseende 
specifikt kust och skärgårdsfrågor.

13.1 Nationell nivå
Kust och skärgård, ett riksintresse enligt 4 kap. 
Miljöbalken
Kust- och skärgårdsområdet inom kommunen utgör 
riksintresse enligt 4. Kap. 2 och 4 §§ Miljöbalken. 
Kommunens kust- och skärgårdsområde ingår 
således i det större riksintresseområdet från Arkösund 
och Oxelösund i söder till Forsmark, Öregrund 
och Singö i norr. Det anses vara ett av de mest 
värdefulla landskapen i landet med stora natur- och 
kulturvärden med betydelse för friluftsliv och 
turism. Bestämmelserna i 4 kap. 4§ MB är inriktade 
på att begränsa ny fritidshusbebyggelse. Området 
av riksintresse 4 kap. 2 och 4 §§ ska skyddas mot 
förändring som innebär påtaglig skada för områdets 
samlade natur- och kulturvärden. Riksintressen som 
omfattas av 4. Kap MB har alltid företräde framför 
riksintressen enligt 3 kap. MB. 

13.2 Regional nivå
Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå 
längs Östersjökusten i Stockholms län – med 
hänsyn till risken för översvämning. Fakta 2015:14, 
Länsstyrelsen i Stockholms län
Faktablad redovisar länsstyrelsens bedömning av 
hur bebyggelse bör placeras vid länets kust med 
hänsyn till risken för översvämning och med 
hänsyn till kommande klimatförändringar och 
risk för översvämning. Rekommendationer för 
placering av ny bebyggelse är 2,7m över havsytan. 
Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen 
redovisar riktlinjer för planering av ny bebyggelse 
med avseende till förväntade höjda vattennivåer.48 För 
mer information se även Sammanställning statliga 
och mellankommunala intressen av betydelse för 
kommunernas planering. 

Länsstyrelsens beslut av utvidgat strandskydd i 
Stockholms län, 2014
Nya strandskyddsbestämmelser trädde i kraft i 
juli 2009 (7 kap. 13-18 §§ MB) och som ett led 
i detta har länsstyrelsen sett över länets utvidgade 

48. Handling finns att tillgå vi länsstyrelsen i Stockholms 
läns hemsida; http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/
publikationer/2015/Pages/rekommendationer-for-lags-
ta-grundlaggningsniva-langs-ostersjokusten-i-stock-
holms-lan.aspx

strandskydd. Beslutet för Österåkers kommun är 
överklagat till regeringen och har i mars 2018 ej vun-
nit laga kraft ännu. Mer information samt kartunder-
lag och beslut ges via länsstyrelsens hemsida.49

Skärgårdspolitiskt program. Rapport 4:2010, 
Stockholms läns landstingsfullmäktige 
Programet anger inriktningen för landstingets politik 
i kust- och skärgårdsområdet och ska vara vägledande 
för landstingets arbete i frågorna. I programmet 
presenterars vision och mål för skärgårdens framtida 
utveckling.50

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för 
Stockholmsregionen, Stockholms läns landsting 
remisshandling rapport 2018:02
Rapporten syftar till att fungera som ett vägledande 
dokument för att främja en hållbar utveckling på 
landsbygden och i skärgården och stärka kopplingen 
mellan stad och land. Fokus ligger på frågor 
som rör bostäder, service, kommunikationer och 
arbetstillfällen för att stärka möjligheten att bo och 
verka på landsbygden och i skärgården.51

49. Länsstyrelsen: http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/
Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/strandskydd/Pages/beslut-
utvidgat-strandskydd-som-ej-vunnit-laga-kraft.aspx
50. Handling finns att tillgå via Stockholms läns landsting 
http://www.trf.sll.se/vart-uppdrag/Mark-vatten-och-gro-
nomraden/Skargard/Skargardspolitiskt-program/
51. http://www.rufs.se/publikationer/2018/lands-
bygd--och-skargardsstrategin/
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13.3 Kommunal nivå
Båtplatsinventering för Österåkers kommun, 2010 
Båtplatsinventeringen är ett underlag för kommunens 
planering avseende platser för marinor, hamnar 
och båtuppläggningsplatser. Programmet ger en 
samlad bild av förutsättningarna för en utveckling av 
befintliga hamnar samt anläggning av nya hamnar. 
Det övergripande målet som programmet utgår ifrån 
är att kommunens båtpolitik ska främja ett hållbart 
nyttjande av kust och skärgård.

Kustinventering - Kustnära naturvärden i 
Österåkers kommun, Delrapport Fastlandskust och 
Ljusterö. Underlagsrapport 2008 till grönplan för 
Österåker med tillhörande uppdatering 2019
Rapporten är framtagen utav Naturvatten i Roslagen 
AB i samarbete med Ekologigruppen AB på uppdrag 

av dåvarande stadsarkitektkontoret i Österåkers 
kommun. Inventeringen gjordes i samband med 
underlagsrapporterna för Strategi för de gröna 
frågornas hantering i Österåkers kommun och var en 
del av det omfattande arbete som utfördes för att öka 
kännedomen om Österåkers naturvärden på land och 
i vatten.

Under 2019 genomfördes ytterligare utredningar, 
då främst i mellan- och ytterskärgården. Platser som 
inte tidigare hade undersökts inventerades samt att 
uppdatering av befintligt data gjordes.  
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14. Transporter
                                                                           
Detta kapitel avser material och handlingar avseende 
transporter.

14.1 Nationell nivå
Riksintresse kommunikationer, 3 kap. 8 § 
Miljöbalken
Trafikverket är ansvarig myndighet för riksintressen 
för kommunikationer. Beslut om riksintresse från 
trafikverket som berör det tematiska tillägget kust 
och skärgård är:

• Farleder för sjöfart.

Samtliga riksintressen beslutade av trafikverket 
är samlade i en karttjänst med tillhörande Excel 
dokument och nås via trafikverkets hemsida.52

Nationell plan för transportsystemet 2018-2029, 
Regeringen 2018
Planen bygger på regeringens infrastrukturproposi-
tion och direktiv samt Trafikverkets kapacitetsutred-
ning. Planen hanterar investeringar i Europavägnätet, 
sjöfart, nationella spår samt statlig medfinansiering 
till regional spårburen kollektivtrafik. Den har 

52. https://riksintressenkartor.trafikverket.se/weave/riksin-
tressen.html  

tagits fram i samverkan med andra myndigheter, 
kommuner, näringsliv och regionala företrädare. 
Planen består utav flertalet dokument och i planens 
tillhörande handlingar specificeras de projekt som 
Trafikverket ska prioritera under planperioden 
2014–2025 samt hur Trafikverket ska prioritera 
medlen för drift och underhåll.53

14.2 Regional nivå
Gods och logistik i Stockholms län 2050, 
Stockholms läns landsting, 2017
Detta utgör kunskapsunderlag till RUFS 2050.54

Godsstrategi för Stockholmsregionen,  Stockholms 
läns landsting (pågående arbete)
Strategin har koppling till RUFS 2050 och syftar till 
att stärka hanteringen av gods i regionen.

53. https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Plane-
ra-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-plane-
ring/nationell-transportplan-2018-2029/
54 http://rufs.se/publikationer/2017/gods-och-logistik-i-
stockholms-lan-2050/ 

Länsplan för regional transportinfrastruktur i 
Stockholms län 2018-2029, Rapport 2018:17, 
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsplanerna tillsammans med den nationella planen 
är delar av den långsiktiga statliga planeringen av 
infrastruktur. Länsplanen hanterar investeringar på 
statliga vägar i Stockholms län samt hanterar statlig 
medfinansiering till den regionala kollektivtrafik-
myndigheten vilken är Stockholms läns landsting. 
Kort beskriver planen hur vägar och kollektivtrafik 
ska byggas ut i Stockholmsregionen under åren 
2018–2029.55  

Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Stockholms län. Stockholms läns landsting 2017 
Trafikförsörjningsprogrammet rymmer långsiktiga 
mål för kollektivtrafiken fram till 2030 och visionen 
är att skapa en attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart 
transportsystem.56

Regional Cykelplan för Stockholms län 2014-2030, 
Trafikverket 2014
Regional cykelplan är ett resultat av Regional 
cykelstrategi inom projektet SATSA II som pågick 
2010-2013. SATSA står för samverkan för ett 
effektivt transportsystem i Stockholmsregionen. 
55. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/samhallspla-
nering-och-kulturmiljo/infrastruktur-och-it/vagar-och-jarn-
vagar/infrastrplan/Pages/atgardsplanering-2014-2025.aspx
56 http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/kollektivtra-
fiken-vaxer-med-stockholm/regionala-trafikforsorjningspro-
grammet/
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Medverkande parter har varit Trafikverket, Region 
Stockholm, Länsstyrelsen, Tillväxt miljö och 
regionplanering (TMR) samt Trafikförvaltningen 
i Stockholms läns landsting.  Medverkat har även 
kommunerna i Stockholms län samt ett antal 
intresseorganisationer. Planen har ingen formell 
juridisk status utan ska ses som ett underlag 
vid regional- och kommunalplanering så som 
översiktsplanering. Planen beskriver mål och vision 
för regionens cykelanvändande samt pekar ut stråk 
för arbetspendling med cykel.57

14.3 Kommunal nivå
Transportstrategi, 2018
Planen beskriver framtidsbilden för transporterna i 
Österåkes kommun och utmaningar och strategier 
för hur trafiksystemet ska utvecklas. Det övergripande 
målet är att skapa förutsättningar för en attraktiv och 
hållbar utveckling med utgångspunkt i förväntad 
befolkningsökning. 

En transport- och mobilitetsplan med tillhörande 
delplaner är under framtagande. 

Gång- och cykelplan för Österåkers kommun, 2008
Planen visar kommunens samlade syn och strategier 
för att möjligöra ett ökat cyklande inom kommunen. 
Planen beskriver mål, vision och riktlinjer för hur 

57. http://www.trf.sll.se/satsa/Delprojekten/Delprojekt/
Cykelstrategi/Dokumentation/Remiss-Regional-cykelplan/

kommunens gång- och cykelvägnät ska göras mer 
attraktivt och trafiksäkert. Objektsbeskrivningen i 
planen reviderades år 2013.

_ r p p = S OQ
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15. Teknisk försörjning
                                                                           
Detta kapitel avser material och handlingar avseende 
teknisk försörjning.

15.1 Nationell nivå 
Sverige helt uppkopplat 2025 –  
en bredbandsstrategi. Regeringskansliet, 2016.
Strategin ämnar formulera en bredbandspolitik för 
att möta människors behov av snabbt bredband och 
stabila mobila tjänster. Ett helt uppkopplat Sverige 
skapar förutsättningar för att bo och verka i hela 
landet, driva tillväxt och innovativ produktion.58

Digitaliseringsstrategi.
Strategin redogör för hur Sverige kan dra nytta av 
digitaliseringens möjligheter och på så sätt öka sin 
konkurrenskraft samt innovationskraft i samhäl-
let.59Landet ska ha enligt visionen ett hållbart digitali-
serat Sverige. Målen bygger på, kompetens, trygghet, 
innovation, ledning och infrastruktur. 

58. http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/12/
sverige-helt-uppkopplat-2025---en-bredbandsstrategi/
59. https://www.regeringen.se/49adea/contentassets/5429e-
024be6847fc907b786ab954228f/digitaliseringsstrategin_
slutlig_170518-2.pdf

15.2 Regional nivå 
Teknisk försörjning hanteras i den regionala utveck-
lingsplanen (RUFS 2050). Till planen har underlag 
tagits fram avseende teknisk försörjning (så som 
masshantering och täkter, avfallshantering och vatten 
och avlopp). 

En digital infrastruktur - strategisk handlingsplan 
för utbyggnad av digital infrastruktur i Stockholms 
län 2016–2020, länsstyrelsen i Stockholms län, 
rapport 2017.
Den här handlingsplanen beskriver prioriteringar 
och insatser som Länsstyrelsen bedömer är viktiga 
för att nå den digitala agendans målbilder för digital 
infrastruktur.60

Regional vattenförsörjningsplan - för Stockholms 
län, 2018
Vattenförsörjningsplanen är en gemensam strategi för 
vattenförsörjningen i Stockholmsregionen. Planen är 
en del av den regionala utvecklingsplaneringen och 
ett viktigt komplement till RUFS 2050. Strategin 
redogör för hur en fungerande vattenförsörjning 
ska se ut i en växande region. Olika strategier för att 
trygga vattenförsörjningen i länet redovisas samt vilka 

60. http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/publikatio-
ner/2017/Sidor/en-digital-infrastruktur.aspx

utmaningar länet står inför gällande försörjningen av 
dricksvatten. 61

15.3 Kommunal nivå
Avfallsplan Österåkers kommun 2020-2030, 2020
Avfallsplanen är framtagen i samarbete mellan 
samhällsbyggnadsförvaltningen och Roslagsvatten 
AB. Planen beskriver hur kommunen ska arbeta 
med avfallsfrågor fram till år 2030. Planen ska 
fungera som ett tydligt styrdokument vilken ger en 
helhetsbild av avfallshanteringen i kommunen samt 
vilka utmaningar som finns för att skapa en hållbar 
avfallshantering. Sex målområden för kommunens 
hantering av avfall finns presenterade.

VA-planen för Österåkers kommun, 2019
VA-planen är kommuntäckande med syfte att skapa 
en tydlig koppling mellan förväntad befolknings- och 
bebyggelseutveckling och nödvändig utbyggnad 
av VA-systemet. Planen redovisar tänkt utredning 
och utbyggnadsplan för tillförsel av dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten. 

Dagvattenstrategi, 2019 
Dagvattenstrategin kompletterar VA-planen och 
redovisar kommunens syn på dagvattenhantering, 
samt tydliggör ansvarsfördelning mellan kommunen 

61. https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publi-
kationer/2018/regional-vattenforsorjningsplan-for-stock-
holms-lan.html
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och det kommunala bolaget Österåkersvatten AB. 
Dagvattenstartegin är framtagen för att undvika 
negativa konsekvenser för avrinningsområden och 
markens möjlighet att samla upp och leda vatten i 
och med ändrad belastning. Det vill säga negativa 
konsekvenser av ny exploatering och fler hårdgjorda 
ytor. 

VA-policy för Österåkers kommun, 2016
Beslut om en VA-policy har fattats som en del av den 
VA-plan som håller på att tas fram. 

Kommuntäckande vindkraftsutredning, 2009 
Utredningen fungerar som ett underlag för prövning 
och planering av vindkraftsutbyggnad i kommunen. 
Utredningen beskriver kommunens förutsättningar 
för vindkraft, samt visar förslag till områden med få 
motstående intressen för vindkraftsutbyggnad.
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16. Risk, hälsa och sårbarhet
                                                                            
Detta kapitel hanterar ämnena farligt gods, 
översvämning, risk och sårbarhetsanalys och 
miljökvalitetsnormer för luft och buller. Handlingar 
gällande klimat och klimatanpassning inbegrips ej i 
detta kapitel utan hanteras separat i kapitel 17. 

16.1 Nationell nivå 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnadet62 
2015 skedde ändringar i MB och PBL gällande buller 
och en förordning avseende trafikbuller vid bostads-
byggnader har trätt i kraft. Förordningen innehåller 
riktvärden för omgivningsbuller vid bostadsbyggna-
der. Under sommaren 2017 beslutade riksdagen om 
ändrade riktvärden i förordningen.63

På Naturvårdsverkets hemsida64 finns ytterligare 
information om riktvärden och vägledningar för 
buller.

62.  http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/15/150216.PDF
63. http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/nyhe-
ter-pa-pbl-kunskapsbanken/andrade-riktvarden-for-trafik-
buller/
64. www.naturvardsverket.se

Vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller, 2015
Naturvårdsverkets vägledning är avsedd att användas 
som stöd i tillsyns- och prövningsärenden enligt 
miljöbalken. Användningsområdet omfattar bland 
annat miljöfarlig verksamhet. Anvisningar för tillsyn 
vid ny bostadsbebyggelse anges liksom vägledande 
ljudnivåer för friluftsområden. Vägledningen ersätter 
Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd Riktlinjer för 
externt industribuller, samt övergångsvägledningen 
Buller från industrier.65

Förorenade områden
På Naturvårdsverkets webbplats finns vägledningar 
på hur kommuner kan arbeta för att minska de 
risker som kan uppstå i samband med ändrad 
markanvändning.66

16.2 Regional nivå
Risk- och sårbarhetsanalys för Stockholms län 
2014, Länsstyrelsen i Stockholm rapport 2014:19
Länsstyrelsen upprättar årligen en regional risk- 
och sårbarhetsanalys i enlighet med förordningen 
(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap 

65 https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsver-
ket/Publikationer/ISBN/6500/978-91-620-6538-6/
66 http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Fororena-
de-omraden/

och förordningen (2007:825) med länsstyrelsein-
struktion samt Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- 
och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:7). Rapporten 
ska utgöra en grund för krisberedskapen i länet 
genom att verka som underlag för beslutsfattare och 
verksamhetsansvariga.67

Rapporten ska även vara ett underlag för 
samhällsplaneringen samt bidra till information om 
samhällets risker till allmänheten. Rapporten ger 
en sammanfattande bild av samtliga riskfaktorer i 
länet avseende bland annat olyckor med farligt gods, 
sjukdomar, social oro, natur och väderrelaterade 
risker med mera, samt ger en sammanfattande 
bedömning av länets krishanteringsförmåga. 

Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå 
längs Östersjökusten i Stockholms län – med 
hänsyn till risken för översvämning. Fakta 2015:14
Detta faktablad redovisar länsstyrelsen i Stockholms 
läns bedömning av hur bebyggelse kan placeras vid 
länets kust med hänsyn till risk för översvämning. 
Den fysiska planeringen bör eftersträva att varken till-
kommande byggnadskonstruktioner eller den verk-
samhet som avses bedrivas i byggnaden ska påverkas 
negativt i händelse av en eventuell översvämning.68 

67. Handling finns att tillgå via Länsstyrelsens hemsida; 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/mannis-
ka-och-samhalle/krisberedskap/risker-i-lanet/rsa/Pages/
default.aspx 
68. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollection-
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16.3 Kommunal nivå
Översvämnings- och skredrisker i Österåkers 
kommun, 2009
Rapporten framtagen av Structor kartlägger riskerna 
för översvämning och riskerna för skred inom 
kommunen. Rapporten togs fram på grund av nya 
bestämmelser i plan- och bygglagen från 1 januari 
2008 vilka innebär att översvämningar och erosion 
ska hanteras i översiktsplaner, detaljplaner och 
bygglov.

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022, 2019
Varje kommun ska enligt lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap identifiera, värdera och analysera sina 
risker och sårbarheter i en sammanställd risk- och 
sårbarhetsanalys. 

16.4 Övrigt material
Övrigt riskhanteringsmaterial samt karteringar 
finns på länsstyrelsen i Stockholms läns hemsida.69  
Vägledningar avseende bland annat buller finns på 
Boverkets hemsida.70 Vidare har Boverket även mate-
rial och vägledning om krav avseende hälsa, säkerhet 
och risk för olyckor m.m.71

Documents/Sv/publikationer/2015/fakta-2015-14.pdf
69. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/samhallspla-
nering-och-kulturmiljo/planfragor/Pages/riskhansyn.aspx
70. www.boverket.se 
71 https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/
dokument/2017/vagledning-halsa-sakerhet-och-risker-i-pbl.
pdf
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17. Miljö och klimat
                                                                                   
I detta kapitel beskrivs mål och handlingar 
av relevans för miljöarbetet och arbetet med 
klimatanpassning från en nationell, regional och 
kommunal nivå.

17.1 Nationell nivå
Nationella miljömål
1999 beslutade riksdagen om ett nytt miljömåls-
system med ett övergripande generationsmål, 16 
nationella miljökvalitetsmål och 24 etappmål. Mer 
information om samtliga miljökvalitetsmål och upp-
följning ges via hemsidan miljömål.se72  vilken drivs 
av Naturvårdsverket och är Sveriges miljömålsportal. 

Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning 
från länsstyrelserna, 2012
Framtagen gemensamt av länsstyrelserna. Rapporten 
sammanfattar kunskapsläget kring klimatförändring-
arna samt ger allmän vägledning, rekommendationer, 
tips och råd för klimatanpassning i fysisk planering 
enligt plan- och bygglagen.73  

72. https://sverigesmiljomal.se/
73. https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/tjanster/publikatio-
ner/2012/2012-klimatanpassning-i-fysisk-planering---vagled-
ning-fran-lansstyrelserna.html

Grön infrastruktur – Regional handlingsplan för 
Stockholms län, 2018
Handlingsplanen för grön infrastruktur i Stockholms 
län presenterar kunskapsunderlag och förslag 
till åtgärder som behövs för att bibehålla och 
utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänser. 
Handlingsplanen beskriver åtta insatsområden där 
åtgärder är angelägna för att bibehålla och utveckla 
en grön infrastruktur. För varje insatsområde presen-
terad ett antal åtgärdsförslag som beskrivs kortfattat. 
Planen omfattar perioden 2019–2025.74

74. https://www.lansstyrelsen.se/download/18.35db06
2616a5352a22a21fa1/1560332365801/R2019-12%20
Gr%C3%B6n%20infrastruktur-Handlingsplan.pdf

17.2 Regional nivå
Regionala miljömål
Stockholms län har sex prioriterade miljömål 
att nå till år 2020, vilka är 6 av de 16 nationella 
miljömålen:75 

• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Giftfri miljö
• Ingen övergödning
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt- och djurliv 

Via länsstyrelsens hemsida går det även att ladda ner 
åtgärdsprogram kopplade till respektive regionalt 
miljömål. 

Ett Robust samhälle – Regional handlingsplan för 
klimatanpassning i Stockholms län, Länsstyrelsen 
rapport 2014:14
Handlingsplanen är framtagen av länsstyrelsen i 
samarbete med berörda myndigheter, kommuner, 
forskningsinstitut och branschorganisationer. 

I handlingsplanen konkretiseras de viktigaste 
åtgärderna för att bygga ett robust samhälle i relation 
till väntade klimatförändringar.76

75.  https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/miljo-och-vat-
ten/miljomal/nar-vi-miljomalen.html
76. https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publi-
kationer/2014/ett-robust-samhalle-handlingsplan-for-klima-
tanpassning-i-stockholms-lan.html
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Klimatfärdplan 2050
Klimatfärdplanens syfte är att ge ett ramverk och 
en strategisk inriktning för att bli en region utan 
klimatpåverkande utsläpp. Fem insatsområden har 
identifierats för att driva på utvecklingen och stärka 
det regionala klimatarbetet. 

• Formalisera och förstärk den regionala samverkan 
i klimatarbetet

•  Driv på det internationella och nationella 
klimatarbetet

• Fokusera på att minska utsläppen inom transpor-
terna och bebyggelsen

• Värna och stärk regionens internationella 
konkurrenskraft genom strategisk forskning och 
innovation

• Satsa på systemeffektiva åtgärder77

77 https://www.sll.se/verksamhet/regional-utveckling/
strategier-och-planer-inom-regional-utveckling/klimatfard-
plan-2050-for-stockholmsregionen/

17.3 Kommunal nivå
Lokala miljömål för Österåkers kommun, 2016
De lokala miljömålen bygger på de nationella 
målen, lokala förutsättningar och redan prioriterade 
miljöfrågor. Miljömålen avser bl.a. minskade 
koldioxidutsläpp, att gång-, cykel- och kollektivtrafik 
ska prioriteras i planeringen samt att utbyggnaden i 
skärgården ska ske på ett varsamt sätt.

Klimat- och sårbarhetsanalys för Österåkers 
kommun, 2016
Structor har ansvarat för framtagandet av en klimat- 
och sårbarhetsanalys för kommunen. Analysen utgör 
ett underlag till översiktsplanen för Österåker 2040.

Klimatanpassningsplan, 2018
Klimatanpassningsplanen bygger på den klimat- och 
sårbarhetsanalys som gjordes 2016. Planen kartlägger 
och redogör för klimatrelaterade risker i hela kom-
munen med fokus på Åkersberga. 
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18. Social hållbarhet
                                                                           
Detta kapitel hanterar material och handlingar med 
koppling till att uppnå social hållbarhet genom den 
fysiska planeringen och översiktsplanering. 

18.1 Nationell nivå
Funktionshindersperspektiv och tillgänglighets-
aspekter ska enligt funktionshinderspolitiska och de 
transportpolitiska nationella målen vara en del av den 
översiktliga planeringen. Boverket är en av de myn-
digheter som har ett särskilt ansvar för att genomföra 
funktionshinderspolitiken. För mer information och 
vägledning se Boverkets hemsida.78

Folkhälsomålen samt Barnkonventionen är även av 
stor betydelse när för den kommunala planeringen. 
FN:s barnkonvention om barnets rättigheter, även 
kallad Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett 
bakgrund rätt att behandlas med respekt och komma 
till tals. Totalt utgörs konventionen av 54 artiklar.79

78. http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-plane-
ras-sverige/nationella-mal-for-planering/funktionshinderpo-
litiken---tillganglighet/
79. https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsman-
nen/barnkonventionen/

Bo Tryggt 2030
Bo Tryggt 2030 är en modell för att skapa säkra och 
trygga städer som tagits fram av stiftelsen Tryggare 
Sverige. BoTryggt handlar om att, utifrån aktuell 
forskning och beprövade erfarenheter, sprida kunskap 
om hur olika aktörer kan förebygga brott och öka 
tryggheten genom det fysiska rummets utformning.80

80. http://www.mynewsdesk.com/se/stiftelsen-tryggare-sve-
rige/documents/botryggt2030-en-informationsfolder-65748

18.2 Regional nivå
Jämställdhetsintegrering – strategi för 
Stockholms län 2018-2020 (Rapport 2017:24) 
Länsstyrelserna fick i uppdrag att utarbeta en 
strategi för jämställdhetsintegrering inom respektive 
län. Jämställdhetsintegrering – strategi för 
Stockholms län 2018-2020 utgår från de nationella 
jämställdhetspolitiska målen. Strategin ger en 
nulägesbeskrivning samt sätter upp mål och riktlinjer 
för det framtida jämställdhetsarbetet i länet samt 
indikatorer i hur målen ska nås. Strategin ska fungera 
som en gemensam plattform för aktörer i Stockholms 
län.81

18.3 Kommunal nivå
Barn- och ungdomspolicy för Österåkers kommun, 
2015
Kommunen har en policy som omfattar 
samtliga verksamheter och medarbetare i hela 
kommunen. Barnets rättigheter ska beaktas vid alla 
förvaltningsbeslut och politiska beslut på alla nivåer 
samt i kommunala styrelser.

81. Handling finns att tillgå via länsstyrelsen i Stockholms 
län: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/
publikationer/2017/ett-jamstallt-stockholm---lansstrate-
gi-for-jamstalldhetsintegrering-2018-2020.html
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19. Turism och friluftsliv
                                                                             
Detta kapitel hanterar material och handlingar med 
koppling till turism och friluftsliv. RUFS 2050 med 
tillhörande dokument har varit underlag för turism 
och friluftsliv, dessa beskrivs närmre i tidigar kapitel. 

19.1 Nationell nivå
Vägledning om kommunal friluftsplanering, 
Naturvårdsverket 201982

Vägledningen ska vara stöd till kommuner i fram-
tagandet av dokument och egna strategier som har 
bäring på friluftslivets olika aspekter. 

Nationell naturturism strategi, 201883

Syftet med strategin är att skapa en långsiktig hållbar 
tillväxt för hela besöksnäringen. Strategin har som 
mål att öka Sveriges attraktionskraft, omsättning i 
naturturismbranschen och öka graden av profesio-
nellt företagande inom naturbaserad turism. 

82 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vag-
ledningar/Friluftsliv/Kommunal-friluftslivsplanering/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/
Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/
Naturturism/
83 https://docs.wixstatic.com/ugd/94967b_ce4b414a29b-
042dcbae991cd4bc25121.pdf

19.2 Regional nivå
Se tidigare kapitel om RUFS 2050 med tillhörande 
dokument, såsom landsbygd- och skärgårdsstrategin 
för Stockholms regionen.

19.3 Lokal nivå
Besöks och destinationsutredning 2019
Under 2019 genomfördes en besöks- och desti-
nationsutredning som underlag till det tematiska 
tillägget. Utredningen redogör för viktiga målpunkter 
och destinationer för turism och besökare. Analysen 
byggdes på ett antal aspekter såsom, tillgänglighet, 
närhet till kollektivtrafik mm. 

Strategi för de gröna frågorna i Österåker - 
Underlagsrapport för rekreation, 2009
Strategin är ett mål och vägledningsdokument 
där kommunens gröna värden, natur, kultur och 
rekreation har inventerats, dokumenterats och 
sammanställts i fem delrapporter. Dessa är: Biologisk 
mångfald och geologiska värden, Rekreation, 
Kulturmiljöer, Kustnära naturvärden samt Sjöar och 
vattendrag. Rapporterna sammanfattats i Natur, 
kultur, rekreation och vattenmiljöer i Österåker. 

Underlagsrapporten redogör grönskans betydelse för 
rekreations samt riktlinjer för rekreation. 
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Sammanfattning 

Samråd kring förslaget till tematiskt tillägg till över-
siktsplanen med fokus på kust- och skärgårdsfrågor är 
en viktig del av kommunens strategiska arbete. Det 
tematiska tillägget ska tillsammans med översiktspla-
nen möjliggöra en hållbar utveckling av Österåkers 
kommun till 2040. 

Samråd pågick 20 februari till 18 april 2021. 
Samrådet skedde digitalt på grund av den rådande 
pandemin. Denna samrådsredogörelse är en bilaga 
till förslag till tematiskt tillägg till Österåkers 
kommuns översiktsplan. I samrådsredogörelsen 
redovisas och kommenteras de synpunkter som har 
inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen under 
samrådsperioden. 

Flera av de synpunkter som inkommit är av en 
generell karaktär och gäller till exempel övergripande 
ändringar eller förtydligande i det tematiska tillägget. 
Andra yttranden är mer specifika till sin karaktär 
och handlar om konkreta teman eller platser längs 
fastlandets kust och skärgården. Vidare är en del av 
förslagen och synpunkterna inte inom ramen för det 
tematiska tilläggets avgränsning eller innehåll. Dessa 
synpunkter kan dock komma att spela en viktig roll 
i kommunens vidare arbete. 

Förslaget till tematiskt tillägg till översiktsplanen 
bedöms, utifrån genomförd dialog under samrådet, 
tas emot väl på många sätt. Bedömningen är att före-
slagen utveckling av lokala knutpunkter, transport-
samband och de marina näringarna togs emot väl. 
Däremot efterfrågades förtydligande kring hantering 
av det rörliga friluftslivet. Det uppfattades finnas en 
oro gällande utvecklingen av det rörliga friluftslivet 
och dess påverkan på natur och jordbruksverksamhet 
bland annat. 

Länsstyrelsen efterfrågar bland annat förtydliganden 
kring riksintressen, bebyggelseutveckling i förhål-
lande till befintlig bebyggelse samt strandskyddet, 
påverkan på den regionala och mellankommunala 
grönstrukturen, samt tydligare kartmaterial.

De vid samrådet inkomna synpunkterna samman-
fattas och kommenteras i denna samrådsredogörelse. 
Ett flertal synpunkter har lett till bearbetningar av 
text- och kartmaterial. 

På följande sida sammanfattas de större ändringarna 
som gjorts i planförslaget efter samråd.

Ett stort tack till alla som har deltagit under 
samrådet!
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Utvecklade plankartor

• Fler namn har lagts till för att underlätta orien-
terbarheten i kartorna. 

• Förtydligande gällande var ny bebyggelse 
främst avses tillkomma. 

• Mer schematiska stråk.
• Utredningsområdet för friluftsliv söder om Örsö 

har tagits bort.
• Ljusterö Åsättra har tillkommit som plats för 

grön entré.

Utvecklade texter och övriga kartor
• Tillägg gällande deltidsboende och demo-

grafi kopplat till behovet av bostäder och 
befolkningsutveckling.

• Förtydligande av vad som menas med utveckling 
av de marina näringarna.

• Tillägg gällande hantering av buller från bland 
annat sjötransporter.

• Förtydliganden gällande transportsamband och 
vilka platser som anses som särskilt viktiga ut 
transportsynpunkt. 

• Redovisning av natura 2000-områden har 
tillkommit i text och karta.

• Förtydligande av vilka riskobjekt som avses i 
karta. 

• Åsättra har tillkommit för utveckling av marin 
verksamhet och Östanå tagit bort i karta. 

• En tabell över statistiska tätorter har tillkommit.
• Tydligare koppling till barnkonventionen samt 

landsbygds- och skärgårdsstrategin.
• Ny planeringsriktlinje om laddinfrastruktur.
• Länsstyrelsens rekommendation om lägsta 

grundläggningsnivå har tillkommit i karta.
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1. Inledning
Det tematiska tillägget är en strategisk plan som 
tillsammans med kommunens antagna översiktsplan 
beskriver kommunens avsikter i fråga om exempelvis 
mark- och vattenanvändning, bebyggelseutveckling, 
riksintressen och allmänna intressen i övrigt. Samråd 
om förslaget till tematiskt tillägg pågick 20 februari 
till 18 april 2021. Denna samrådsredogörelse är en 
bilaga till förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan 
för Österåkers kommun 2040 och redovisar de 
synpunkter som har inkommit till samhällsbyggnads-
förvaltningen under samrådsperioden. Yttrandena 
redovisas samt kommenteras. 

Yttranden från olika remissinstanser, föreningar 
och organisationer samt företag och fastighetsägare 
redovisas och kommenteras. De yttranden som 
inkommit från privatpersoner ordnas i teman i linje 
med planeringsstrategierna i det tematiska tillägget. 
Samtliga yttranden finns i sin helhet i kommunens 
diarium och är offentliga handlingar. 

1.1 Tidigare beslut
I samband med framtagandet av Österåkers kom-
muns översiktsplan 2040 fattades beslut (KS §11:08, 
2017) om att ta fram ett tematiskt tillägg till över-
siktsplanen fokuserat på kust- och skärgårdsfrågor. 

Våren 2019 genomfördes en tidig dialog i syfte att 
samla in önskemål och idéer inför kommande arbete 
med det tematiska tillägget till översiktsplanen. 
Efter den tidiga dialogen påbörjades arbetet med att 
ta fram ett förslag till tematiskt tillägg. Beslut om 
samråd togs av Kommunstyrelsen den 11 januari 
2021 (KS §1:28, 2021).

1.2 Beskrivning av samrådsprocessen
Samråd kring förslag till det tematiska tillägget har 
skett genom en bred dialog med kommuninvånare, 
föreningar, organisationer, andra kommuner samt 
regionala och statliga instanser. 

Under samrådet har det varit möjligt att lämna 
synpunkter skriftligt via e-post eller brev samt via 
formulär på hemsidan. 

Samrådet har fokuserat på att nå externa målgrupper: 

 – Vuxna kommuninvånare 
 – Unga kommuninvånare – då extra satsningar 

behövs för att engagera just denna grupp och då 
de utgör de framtida vuxna 

 – Besökare 
 – Potentiella invånare 
 – Företagare/ fastighetsägare 
 – Föreningar/ organisationer 
 – Myndigheter

Interna grupper (förvaltningar, politiska partier och 
tjänstepersoner) har fått information om förslaget till 
tematiskt tillägg under samrådsperioden men dialog 
med dessa fördes huvudsakligen inför samrådet. 

Information
Information om samrådet har anslagits i lokaltid-
ningar, på kommunens hemsida och sociala medier 
samt anslagstavlor. Information om samråd kring 
förslaget har även skickats ut till olika remissinstanser 
och material har funnits tillgängligt på Ingmarsö 
samt kommunens bibliotek i Åkersberga och på 
Ljusterö samt i Alceahuset. Vidare har information 
om samrådet funnits tillgängligt på kommunens 
hemsida. 

Dialogträffar
På grund av pandemin så bedrevs ett digitalt samråd 
utan fysiska dialogträffar. Två större allmänna dia-
logmöten anordnades där privatpersoner, föreningar 
och organisationer kunde anmäla sitt intresse att 
delta. Vidare genomfördes flera riktade dialogträffar 
med aktörer som var intresserade eller som var aktiva 
under den tidiga dialogen. 
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2. Samrådsyttranden

2.1 Statliga aktörer

2.1.1 Länsstyrelsen i Stockholms län (Lst)
Länsstyrelsens samrådsyttrande är uppdelat i fem 
delar, övergripande synpunkter, synpunkter på stat-
liga och mellankommunala intressen, länsstyrelsens 
råd angående allmänna intressen, miljökonsekvensbe-
skrivningen och övrigt.

Övergripande synpunkter
Länsstyrelsen anser att det är positivt att Österåkers 
kommun tar ett samlat grepp om utvecklingen av 
kust- och skärgården. Länsstyrelsen stödjer kom-
munens ambition att skapa förutsättningar för en 
levande skärgård där man kan leva, bo och verka och 
där det finns ett utbud av service, inklusive förskola 
och skola, olika typer av bostäder och möjlighet att 
pendla mellan skärgården och Åkersberga.

Bebyggelseutveckling
Enligt planförslaget ska nu bebyggelse främst 
lokaliseras till befintliga bebyggelseområden. En 

tätare bebyggelsestruktur föreslås vid Skärgårdsstad, 
Roslags-Kulla, Mellansjö och Linanäs. Även Ingmarsö 
pekas ut för bebyggelseutveckling men i en någon 
mindre tät struktur. Ett antal lokala knutpunkter där 
kommunen vill stärka utbudet av service identifieras, 
liksom ett antal platser för utveckling av marin 
verksamhet. Länsstyrelsen ser positivt på ambitionen 
att fokusera ny bebyggelse till befintliga områden, för 
att undvika en mer utspridd bebyggelsestruktur. Det 
finns dock ett behov av en mer konkret redovisning 
av den föreslagna utbyggnaden. Länsstyrelsen anser 
att kommunen bör tydliggöra i plankartorna vad som 
är befintlig bebyggelse där ingen förtätning föreslås, 
vad som är befintliga områden som ska förtätas och 
vad som är nya utbyggnadsområden. Kommunen bör 
också klargöra omfattningen av den bebyggelse som 
planen ger utrymme för och vilken typ av bostäder 
som eftersträvas.

Kommentar: 

Ett flertal kartor har reviderats så att det framgår 
var ny bebyggelse främst avses tillkomma samt vilka 
områden som är befintliga. Kommunen vill genom 
förslaget till tematiskt tillägg verka för ett varierat 

utbud av upplåtelseformer och hustyper, detta för att 
ge förutsättningar för människor att göra boendekar-
riär, att man ska kunna leva och verka i skärgården i 
alla stadier av livet. Behovet av olika typer av bostäder 
kommer att beaktas vid detaljplaneläggning. 

Längs fastlandets kuststräcka och i skärgården utgörs 
idag bostadsbeståndet till mestadels av småhus 
samt fritidshus vilket utvecklingen av ny bebyggelse 
behöver komplettera, anpassas och ta hänsyn till. 
En utförligare beskrivning av kommunens bostads-
försörjning har tillkommit med en redogörelse av 
kommunens bostadsförsörjningsplan. 

Planeringsförutsättningar
En viktig utgångspunkt i planförslaget är att bebyg-
gelseutvecklingen ska ske med hänsyn till natur- och 
kulturvärden. Kommunen lägger även stor vikt vid de 
äldre jord- och skogsbruksmiljöerna som identifierats 
som betydelsefulla för att behålla landskapsbilden 
och skärgårdens särpräglade natur. I planförslaget 
redovisas också ett antal andra förutsättningar för 
utveckling i området – både kvaliteter att ta vara på 
och risker som behöver beaktas. Det ger sammantaget 
en bra bild av vilka aspekter kommunen behöver 
utreda i den fortsatta planeringen men Länsstyrelsen 
ser att det även här finns behov av att konkretisera 
det tematiska tillägget för att det ska kunna utgöra 
ett mer handfast stöd i efterföljande detaljplanering. 
Åtgärder och strategier för att hantera risker som 
identifierats kan med fördel inkluderas i planen. 
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Det gäller exempel åtgärder för att hantera risk för 
skada på riksintressen och åtgärder för att säkerställa 
dricksvattenförsörjning.

Kommentar: 

Tydligare hänvisning till översiktsplanen har tillkomit 
där generella råd och riktlinjer ges kring hantering 
av risker för skada på riksintressen. Utöver det har 
ytterligare ställningstaganden tillkommit för ett antal 
riskintressen där åtgärder för att hantera identifierade 
risker har inkluderats i planförslaget, bland annat för 
Roslags-Kulla och mellanskärgården. Områden för 
utveckling som bedöms strida mot riksintresset och 
andra värden har tagits bort. Vidare görs bedöm-
ningen att planförslaget beaktar risker på en lämplig 
övergripande strategisk nivå.

Marina näringar
Kommunen pekar i planförslaget ut ett antal platser 
för utveckling av marina näringar. Intentionen är att 
dessa ska koncentreras till strategiska platser där det 
finns goda förutsättningar för nödvändig infrastruk-
tur, vilket är positivt. Länsstyrelsen noterar att områ-
det vid Ljusterö Åsättra inte pekas ut som en plats för 
utveckling av marina näringar. Eftersom det pågår en 
dialog mellan kommunen och intressenter i området 
angående utvecklingen av exempelvis en marina, 
önskar Länsstyrelsen ett förtydligande i planen om 
hur kommunen ser på potentialen för utveckling av 
marina näringar i området vid Ingmarsö Åsättra. 

Länsstyrelsen delar bedömningen som görs i miljö-
konsekvensbeskrivningen att det finns risk för stora 
negativa konsekvenser på natur- och friluftslivsvärden 
vid utveckling av de marina näringarna. Likaså att 
det finns risk för att möjligheterna att uppnå eller 
upprätthålla miljökvalitetsnormerna för vatten kan 
försvåras. Länsstyrelsen anser att förutsättningarna 
för utveckling av marina näringar bör förtydligas och 
vill också framhålla vikten av att detta beaktas i den 
fortsatta detaljplaneringen. 

Kommentar: 

Noggranna utredningar kommer att krävas vid 
utveckling av marina näringar för att uppnå eller 
upprätthålla miljökvalitetsnormerna för vatten. 
Det är något som kommunen beaktar vid bland 
annat detaljplaneläggning, vilket har förtydligats i 
planförslaget.

Ljusterö Åsättra har tillkommit som plats för utveck-
ling av marina näringar i kartor. Vidare har exempel 
på vad utveckling av marina näringar kan innefatta 
tillkommit.  

Synpunkter på statliga och mellankommunala 
intressen
Riksintressen
Utifrån det befintliga underlaget kan Länsstyrelsen 
inte utesluta att förslaget kan innebära påtaglig skada 
på riksintresset för kust och skärgård enligt 4 kap. 

Miljöbalken (MB) samt riksintressena för kulturmil-
jövård och naturvård enligt 3 kap. MB. 

Inför granskningsskedet bör avsnittet om riksin-
tressen i huvuddokumentet utvecklas avseende 
de åtgärder kommunen avser att genomföra 
för att förhindra skada på riksintressena. 
Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller ett avsnitt 
som behandlar riksintressen. Länsstyrelsen anser att 
de slutsatser som presenteras i hållbarhetsbedöm-
ningen angående påverkan på riksintressen bör lyftas 
in i planhandlingen. 

Kommentar: 

Se tidigare kommentar under 
Planeringsförutsättningar.

Roslags-Kulla, riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 
kap. 6§ miljöbalken
I planförslaget identifieras Roslags-Kulla som en 
lokal knutpunkt och som ett område lämpligt för 
tätare bebyggelseutveckling. Kommunen anger att 
utvecklingen i Roslags-Kulla ska ske i enlighet med 
kommunens planprogram för Roslags-Kulla-Östanå- 
Wira och att det tematiska tillägget ska ses som 
ett komplement till planprogrammet för att stödja 
utvecklingen av området. Planförslaget innehåller 
dock ingen närmare vägledning. Länsstyrelsen anser 
att det utifrån underlaget i planförslaget inte går att 
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bedöma om och hur förslaget bidrar till att riksintres-
set tillgodoses eller skadas. 

Länsstyrelsen påpekade i samband med framtagandet 
av planprogrammet att den föreslagna bebyggel-
seutvecklingen riskerar att medföra påtaglig skada 
inom riksintresset Roslags-Kulla. Länsstyrelsen 
påpekade också i granskningsyttrande för Österåkers 
kommunövergripande översiktsplan att det saknades 
riktlinjer som kunde vara till ytterligare stöd vid 
detaljplaneläggning inom riksintresset. Länsstyrelsen 
vidhåller de synpunkter som framförts i samband 
med samrådet om planprogrammet för Roslags-
Kulla-Östanå-Wira och granskningen av kommunens 
översiktsplan. 

Kommunen skriver i planförslaget att de genom-
fört en aktualitetsprövning av planprogram-
met för Roslags-Kulla-Östanå-Wira år 2019. 
Aktualitetsprövningen har inte kommunicerats med 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen önskar få mer infor-
mation om vad aktualitetsprövningen av planpro-
grammet innebär. Plan- och bygglagen innehåller 
bestämmelser som relaterar till bedömningen av 
översiktsplanens aktualitet, men det finns inte några 
bestämmelser om detta som rör andra typer av 
planer. Det är därför oklart vad det aktualitetsprö-
vade planprogrammet har för status relaterat till det 
planprogram som godkändes av kommunfullmäktige 
år 2013. 

Länsstyrelsen anser att det tematiska tillägget trots 
sin ambition ger liten vägledning för hur de värden 
som ligger till grund för riksintresset Roslags-Kulla 
ska tillgodoses. I det fall aktualitetsprövningen av 
planprogrammet har gett sådan vägledning bör det 
inarbetas i det tematiska tillägget. 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på 
Länsstyrelsens kunskapsunderlag om riksintressen för 
kulturmiljövården som i dagsläget är uppdaterad med 
underlag för skärgårds- och farledsmiljöer. 

Kommentar: 

Det tematiska tillägget stödjer föreslagen utveckling 
av Östanå och Roslags-Kulla som föreslås i det aktua-
litetsprövade planprogrammet, vilket har tydliggjorts 
i planförslaget. Se även tidigare kommentar under 
Planeringsförutsättningar.

Riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6§ 
miljöbalken

Redovisningen av riksintressen för naturvården i 
bilaga 2 behöver revideras. Planområdet berörs av 
följande riksintressen för naturvården:

 – Stockholms skärgård (yttre delen)
 – Stockholms skärgård (mellersta delen)

Både i bilagan och i huvuddokumentet redovisar 
kommunen även riksintresset Ullnasjöns De 
Geermoräner – detta riksintresse ligger dock utanför 
planområdet. 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör förtydliga hur 
den föreslagna utvecklingen i områdena ’’Ljusterö 
med omland’’ och ’’Mellanskärgården’’ förhåller sig 
till riksintressena för naturvården. För ’’Ljusterö med 
omland’’ anger kommunen att bebyggelse ska ske 
inom bebyggda områden eller i anslutning till en 
större samling byggnader och att endast en varsam 
förtätning och komplettering av befintliga bebyg-
gelseområden är aktuellt utanför utpekade områden 
för bebyggelseutveckling. I ’’Mellanskärgården’’ ska 
bebyggelseutvecklingen fokusera på att komplettera 
och förtäta redan befintliga området. Det visar att 
intentionen är en relativt begränsad bebyggelseut-
veckling i dessa områden men exploateringsgraden 
är redan idag hög i delar av dessa områden (vilket 
framgår av kartan på s. 56) och det är därför rele-
vant att beskriva hur en ytterligare förtätning kan 
komma att påverka riksintresset för naturvården. I 
det här sammanhanget är det också relevant att ge en 
utförligare beskrivning av det utökade naturskyddet 
som föreslås i ’’Mellanskärgården’’ som kommunen 
nämner i avsnittet om riksintressen.  

Det framgår av planeringsriktlinjerna att exploatering 
av ytterskärgården ska undvikas. Med hänsyn till 
riksintresset för naturvården kan detta med fördel 
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även redovisas i avsnittet som beskriver utvecklings-
möjligheterna för ytterskärgården. 

Kommentar: 

Riksintresset Ullnasjöns De Geermoräner har lyfts 
ur planförslaget, samt ur planeringsunderlaget i 
bilaga 2, då det ligger utanför det tematiska tilläggets 
geografiska avgränsning. Vidare har redovisningen av 
riksintressen för naturvården i bilaga 2 reviderats där 
Stockholms skärgård (yttre, samt mellersta delen) har 
tillkommit. 

Förtydliganden om hur kommunen förhåller sig till 
riksintressena för naturvården vid planerad utveckling 
har tillkommit för Ljusterö med omland samt för 
mellanskärgården. Vidare har en skrivning tillkommit 
under utvecklingsmöjligheter för ytterskärgården, om 
att exploatering ska undvikas i ytterskärgården.

Förslaget om utökat naturskydd i mellanskärgården 
kan innebära exempelvis upprättande av biotopskydd 
eller naturreservat, vilket har tydliggjorts i planför-
slaget. Då kommunen har relativt lite rådighet över 
marken sker detta arbete i samverkan med bland 
annat berörda markägare. 

Farlederna Furusundsleden och Husaröleden, 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8§ 
miljöbalken

Farlederna Furusundsleden och Husaröleden samt 
farleden över Östra Saxarfjärden är av riksintresse 
för sjöfarten. Av miljökonsekvensbeskrivningen 
framgår att kommunen avser att beakta riksintresset 
i efterföljande detaljplanering och tillståndspröv-
ning. Sjöfartsverket framhåller i sitt yttrande att 
åtgärder i farledernas närhet behöver samrådas med 
Sjöfartsverket och andra berörda aktörer. De lyfter att 
inga inskränkningar får ske gällande tillgängligheten, 
framkomligheten och sjösäkerheten för sjöfarten i 
farlederna. Inga åtgärder bör heller vidtas eller res-
triktioner införas i farleder och vattenområden som 
förändrar eller begränsar sjötrafikens framkomlighet, 
möjlighet till säker manövrering och sjösäkerhet.

Av planförslaget framgår att kommunen öns-
kar se en minskad trafik och lägre hastigheter i 
Furusundsleden. Sjöfartsverket anser att detta skulle 
försämra och begränsa möjligheten till farledens 
användning och negativt påverka sjöfartens tillgäng-
lighet samt framkomlighet i farleden och därmed 
också påverka riksintresset för sjöfarten negativt. 
Länsstyrelsen anser dock att så länge den markan-
vändning som föreslås i planförslaget inte leder till 
krav på restriktioner, som exempelvis hastighets-
begränsning, av miljö- och hälsoskyddsskäl så kan 
riksintresset anses vara tillgodosett. 

Kommentar:

Utförligare skrivningar om buller har tillkommit som 
tydliggör hur hänsyn ska tas vid bebyggelseutveckling 
på platser som kan påverkas av buller. Åtgärder ska 
tas för att minska buller där det är möjligt och bul-
lerkänslig utveckling ska undvikas på platser där det 
inte är möjligt att begränsa ljudnivån. Kommunens 
intention är att fortsatt tillgodose riksintressena för 
sjöfart. Kommunen har ingen rådighet att fatta beslut 
i frågan om minskad trafik och lägre hastigheter 
i Furusundsleden, men avser verka för det med 
hänsyn till, bland annat, erosionsskador på enskilda 
fastigheter.

Riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9§ 
miljöbalken

Planområdet berörs inte av några öppet redovisade 
riksintressen för totalförsvaret. Länsstyrelsen vill dock 
informera om att hela landets yta är samrådsområde 
för objekt högre än 20 meter utanför tätort och högre 
än 45 meter inom tätort. Detta för att säkerställa att 
ingen skada sker på de riksintressen som omfattas 
av sekretess och inte kan redovisas öppet på karta. 
Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt 
måste skickas på remiss till Försvarsmakten och 
detta kan med fördel framgå av planhandlingarna. 
Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning kring hur 
planeringen av höga byggnader kan ske.
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Kommentar:

Plan- och bygglovsärenden med höga objekt 
remitteras idag till Försvarsmakten i tidigt skede. 
Planförslaget har förtydligats med ett stycke om 
riksintresset för totalförsvarets militära del i avsnittet 
Riksintressen.

Riksintresse kust och skärgård enligt 4 kap. 1, 2 och 4§§ 
miljöbalken

Österåkers kommuns kustområde och skärgård 
är i sin helhet av riksintresse enligt särskilda 
hushållningsbestämmelser i 4 kap. 1, 2 och 4 §§ 
miljöbalken. Bestämmelserna syftar till att värna det 
värdefulla kust- och skärgårdslandskapet med sina 
unika natur- och kulturvärden och med särskilt stora 
värden för friluftsliv och turism. I lagstiftningen 
har en avvägning gjorts mellan olika anspråk och 
intressen som innebär att natur- och kulturvärden ska 
ges företräde i konkurrenssituationer. Turismens och 
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen 
ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten 
av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 
Bestämmelserna i miljöbalken innebär inte hinder 
för utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala 
näringslivet. Kommunen föreslår tätare bebyg-
gelseutveckling vid Skärgårdsstad, Roslags-Kulla, 
Mellansjö och Linanäs. På Ingmarsö föreslås en 
något mindre tät bebyggelsestruktur. Ett antal platser 
identifieras också för utveckling av marin verksamhet. 

Kommunen tar i planförslaget ställning mot ny 
bostadsbebyggelse inom obebyggda områden. Enligt 
planförslaget ska ny fritidsbebyggelse i regel endast få 
komma till stånd i form av ej expanderande komplet-
teringar till befintlig bebyggelse. Ingen ny bebyggel-
seutveckling föreslås i det område som i planförslaget 
identifieras som ’’yttre skärgården’’. 

Länsstyrelsen stödjer kommunens intention att 
begränsa ny bebyggelse till platser med större 
befintliga bostadsområden men anser inte att det är 
möjligt att bedöma potentiell skada på riksintresset 
utifrån befintligt underlag. Planförslaget behöver 
kompletteras med information om vilka områden 
som är befintliga tätorter. Det behöver också framgå 
med större detaljeringsnivå var kommunen föreslår 
att ny bebyggelse kan tillkomma och i vilken omfatt-
ning. Vidare anser Länsstyrelsen att planförslaget bör 
innehålla en utförligare redovisning av de natur- och 
kulturvärden som återspeglar riksintresset. Det skulle 
vara ett bra stöd i bedömningen av påverkan på 
riksintresset i fortsatt detaljplanering. 

Kommentar:

Ett flertal kartor har reviderats så att det framgår var 
ny bebyggelse främst avses tillkomma. På sida 19 i 
det tematiska tillägget listas statistiska tätorter inom 
avgränsningsområdet, i enlighet med Statistiska 
centralbyråns definition. Utförligare beskrivningar 
och ställningstanganden av natur- och kulturvärden 

som återspeglar respektive riskintresse har tillkommit, 
samt bedömningar gällande planförslagets påverkan 
på riksintresset. 

Natura 2000

Avsnittet om riksintressen i huvuddokumentet behö-
ver kompletteras med en redogörelse för befintliga 
Natura 2000-områden och planförslagets eventuella 
påverkan på dessa områden.

Kommentar: 

Redogörelser av de tre Natura 2000-områdena 
Rydholms Ekhage, Ubby Ekhage och Stavs äng har 
tillkommit. Planförslaget bedöms inte påverka något 
av dessa områden negativt. 

Mellankommunala frågor
Regional grönstruktur

Länsstyrelsen anser att planen bör tydliggöras gäl-
lande utbyggnadsförslagets påverkan på den regionala 
och mellankommunala gröna infrastrukturen. De 
regionala kunskapsunderlag för grön infrastruktur 
som finns tillgängliga på Länsstyrelsens webbplats 
kan användas för att identifiera områden där kom-
munen i den fortsatta planeringen behöver genom-
föra mer detaljerade undersökningar. Exempelvis bör 
regionala spridningssamband och värdetrakter för 
ek- och ädellövsmiljöer, gammal barrskog, värdefulla 
ängs- och hagmarker samt grunda havsvikar inklude-
ras i analysen av den gröna infrastrukturen. 
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Delar av planområdet identifieras i RUFS 2050 som 
en grön värdekärna. Kommunen har identifierat den 
regionalt utpekade grönstrukturen som ett intresse 
att beakta i detaljplaneringen men det framgår inte 
närmare hur kommunen bedömer att planförslaget 
kan komma att påverka den gröna värdekärnan. 
Länsstyrelsen anser att den föreslagna utvecklingen 
kan innebära en avvikelse från RUFS 2050 eftersom 
det inte går att utesluta en negativ påverkan på natur- 
och kulturvärdena i värdekärnan. 

Kommentar: 

Den utveckling som föreslås i planförslaget och 
som kan komma påverka den regionala och mel-
lankommunala gröna infrastrukturen är mindre 
kompletteringar av bebyggelsen vid Roslags kulla, 
samt en marin verksamhet. Den marina verksam-
heten som föreslås för utveckling ligger vid färjeläget 
och innebär utveckling på redan ianspråktagen 
mark.  Verksamheten kommer att prövas med hänsyn 
till strandskyddet. Satsningar på kollektivtrafiken 
bedöms ha positiva effekter för att tillgängliggöra 
de rekreativa värdena i den gröna värdekärnan inom 
Angarnkilen. Ingen övrig utveckling föreslås inom 
den gröna kilen. 

Ett tillägg har gjorts om att påverkan på den gröna 
värdekärnan ska utredas vidare vid utvecklig för att 
fortsatt ta hänsyn till dess värden. 

Miljökvalitetesnormer för vatten

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver tydlig-
göra hur utbyggnadsförslagen i de olika delområdena 
förhåller sig till miljökvalitetsnormerna för vatten och 
vattenförekomsternas status. De övergripande utma-
ningar som planförslaget innebär för möjligheten 
att uppnå eller upprätthålla miljökvalitetsnormerna 
för vatten bör identifieras, liksom vilka åtgärder 
kommunen avser att vidta för att hantera detta. I 
miljökonsekvensbeskrivningen förs exempelvis ett 
resonemang om hur utvecklingen av marina näringar 
kan påverka statusen på berörda vattenförekomster, 
slutsatser härifrån bör lyftas in i planen. 

Möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna för vat-
ten bör även relateras till förekommande mark- och 
grundvattenföroreningar. Till exempel kan det vara 
nödvändigt att anpassa hanteringen av dagvatten, sär-
skilt i de områden som utpekas som högriskområden. 

Det är positivt att kommunen uppmärksammar 
vikten av mellankommunalt samarbete för att 
möjliggöra en hantering av frågor gällande miljökva-
litetsnormer för vatten utifrån ett avrinningsområdes-
perspektiv och med hänsyn till kumulativa effekter. 

I miljökonsekvensbeskrivningen identifieras 
behov av förtydliganden och uppföljning avseende 
dagvattenhantering och miljökvalitetsnormer för 
vatten. Länsstyrelsen instämmer i detta och anser att 

slutsatserna från miljökonsekvensbeskrivningen bör 
inarbetas i planförslaget. 

Kommentar: 

Skrivningar från Hållbarhetsbedömningen med 
MKB har tillkommit i planförslaget för att tydliggöra 
att kommunen genom utredningar och uppföljning 
ska verka för att miljökvalitetsnormerna för vatten  
uppnås eller upprätthålls. Noggranna utredningar 
kommer krävas, vid bland annat detaljplaneläggning, 
för att möjliggöra utveckling med hänsyn till bland 
annat dagvattenhantering och påverkan på vattenmil-
jöer samt yt- och grundvatten.

Miljökvalitetesnormer för buller

Kommunen redovisar i planförslaget att bullerutred-
ningar bör göras i samband med att bostadsbebyg-
gelse planeras i närheten av större vägar, till exempel 
vid Östanå och Roslags-Kulla i närheten av väg 276, 
eller när den planerade utvecklingen bidrar till ökad 
trafik. Länsstyrelsen anser att texten bör kompletteras 
för att uppmärksamma att bostäder och verksamheter 
som ligger mot farleder och trafikerade vattenområ-
den bör anpassas på ett sådant sätt att de inte störs av 
sjötrafiken.

Kommentar: 

Utförligare skrivningar om buller har tillkommit 
som tydliggör hur hänsyn ska tas vid utveckling på 
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berörda platser. Åtgärder ska tas för att minska buller, 
där det är möjligt, och bullerkänslig utveckling 
ska undvikas på platser där det inte är möjligt att 
begränsa ljudnivån.  

Förorenad mark

Kommunen pekar ut Linanäs och Laggarsvik som 
särskilt känsliga för spridning av markföroreningar 
i samband med skyfall och översvämningar. Inom 
planområdet finns fler misstänkt förorenade områden 
och därför anser Länsstyrelsen att det av planförslaget 
bör framgå att föroreningar kan behöva hanteras vid 
framtida utveckling på fler platser än Linanäs och 
Laggarsvik. Information om misstänkt förorenade 
områden kan till exempel hämtas ur EBH-stödet 
vilket är länsstyrelsernas databas över förorenade 
områden. 

I planförslaget nämns förorening av mark och grund-
vatten. Länsstyrelsen vill lyfta att det också finns varv, 
marinor, båtklubbar och liknande strandnära objekt 
där föroreningar kan antas förekomma både på land 
(mark och grundvatten) och i sediment i angränsande 
vattenområden. 

Kommentar: 

Förtydliganden har tillkommit gällande att för-
oreningar kan behöva hanteras på fler platser än 
Laggarsvik och Linanäs, samt att föroreningar 

förekommer från bebyggelse, jordbruk, marinor, varv, 
fritidsbåtshamnar, samt båtar.

Farlig verksamhet och farligt gods

Länsstyrelsen anser att det av planen bör framgå vad 
de olika riskobjekten som är markerade på kartan 
för klimat, hälsa, risk och sårbarhet, utgör för risker 
eftersom olika verksamheter kräver olika riskhänsyn. 
Länsstyrelsen anser också att kartan bör kompletteras 
med sjömackar och att transportvägar för farligt gods 
till dessa verksamheter ska redovisa. 

Kommentar: 

Utpekade riskobjekt i intressekartan för klimat, hälsa, 
risk och sårbarhet har förtydligats så att det framgår 
vilka riskobjekt som avses, där även sjömackar har 
tillkommit. Det har även tillkommit en skrivning 
som tydliggör att vidare utredningar kommer krävas 
vid utveckling av bland annat nya drivmedelssta-
tioner samt de transporter de genererar. Den trans-
portväg för farligt gods som finns utpekad i kartan 
är hämtad från Trafikverkets vägdatabas och är den 
enda inom avgräsningsområdet. Vid utveckling av 
ny bebyggelse kommer hänsyn tas till verksamheters 
riskhänsyn samt till transportväg för farligt gods. 

Geotekniska risker inklusive översvämningsrisk

Det är positivt att kommunen anger att ny bebyg-
gelse i första hand ska undvikas på mark som anses 
olämplig med hänsyn till översvämningar, ras, skred 

och erosion. Länsstyrelsen anser att detta ställnings-
tagande bör kompletteras med en bedömning av 
de utpekade utvecklingsområdena ur geoteknisk 
synvinkel samt med hänsyn till risker för översväm-
ning, både gällande stigande nivåer i Östersjön och 
vattendrag samt lågpunkter som kan påverka över-
svämningsrisken vid skyfall. 

För att identifiera riskområden även där geotekniska 
utredningar inte har utförts, kan kommunen använda 
sig av det kartunderlag för ras, skred och erosion 
som Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges 
geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB), SMHI och 
Lantmäteriet gemensamt har tagit fram. En vägled-
ning till kartunderlaget har också tagits fram och 
finns tillgänglig på SGIs webbplats.

I planförslaget finns en översiktlig beskrivning av 
konsekvenser av klimatförändringar, med bland 
annat ökad nederbörd och stigande nivåer i sjöar 
och vattendrag, vilket kommer att innebära ökade 
risker för ras, skred, erosion och översvämningar. 
SGI påpekar i sitt yttrande att det är viktigt att också 
beakta dessa risker på kort sikt eftersom det är risker 
som kan finnas även för dagens förhållanden och 
inte bara i ett framtida klimat. Kommunen bör i den 
fortsatta detaljplaneringen också beakta risken med 
att ökad nederbörd leder till förhöjda grundvattenni-
våer och portryck i marken, vilket försämrar jordens 
hållfasthetsegenskaper. Skredrisker kan därmed finnas 
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och uppstå i områden som inte ligger i anslutning till 
vattendrag. 

I planförslaget tar kommunen upp problematiken 
med erosion längs Furusundsleden. SGI lyfter också 
bryggor av olika slag vid kusten påverkar vågor, 
sedimenttransport och erosion. Detta bör beaktas i 
efterföljande detaljplanering. 

I kartan för klimat, hälsa, risk och sårbarhet redovisas 
100 års vattenstånd för år 2100. Denna kan med för-
del kompletteras med en redovisning av vilka områ-
den som påverkas av Länsstyrelsens rekommendation 
på 2,7 m i RH2000. Vidare saknar Länsstyrelsen en 
redovisning av lågpunkter som kan påverka risken för 
översvämning vid skyfall. 

Kommentar: 

I planförslaget framgår att bebyggelse i första hand 
ska undvikas på mark som anses olämplig med 
hänsyn till översvämningar, skred, ras och erosion. 
Vid all utveckling bör åtgärder utredas för att minska 
riskerna.

Vid detaljplaneläggning finns tydliga rutiner för 
hur kommunen arbetar med hänsyn till lågpunkter 
som kan påverka risken för översvämning. På det 
tematiska tilläggets översiktlinga nivå anses inte 
lågpunkter lämpliga att redovisas i kartan med hän-
syn till läsbarheten. Vidare utreds även geotekniska 

förhållanden i ett senare skede. Trots utmanande 
geoteknik kan utveckling på en plats vara möjlig att 
genomföra, trots merkostader. 

Länsstyrelsens rekommendation på lägsta grundlägg-
ningsnivå på 2,7 meter i RH2000 har tillkommit i 
interessekartan för klimat, hälsa, risk och sårbarhet.

Kommunen noterar samtliga frågor att beakta i 
efterföljande arbete med detaljplaneläggning. 

Länsstyrelsens synpunkter gällande allmänna intressen

I det följande framförs synpunkter och information 
som är att betrakta som råd i fråga om allmänna 
intressen 3 kap. 10§ punkt 2 PBL.

Bostadsförsörjningen

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen planerar 
för en variation av bostadstyper. En blandning av 
storlek och upplåtelseform är en förutsättning för att 
vara möjligt att bo i skärgården i olika skeden i livet. 
Kommunen får gärna inkludera mer information om 
de olika bostadstyperna som avses. För att klargöra 
kommunens intention gällande bostadsbyggande 
inom planområdet kan planen också med fördel 
kompletteras med information om hur stor andel 
av kommunens övergripande bostadsmål som ska 
uppnås genom nya bostäder i kust- och skärgårds-
området. Det är även en fördel om kopplingen till 
kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning framgår 
tydligare.

Kommentar: 

Beskrivningen av kommunens bostadsförsörjning har 
utvecklats med tydligare redovisning av bostadsför-
sörjningsplanen. Bostadsförsörjningsplanen bidrar 
till att uppfylla målet om 70 000 till 75 000 invånare 
i kommunen år 2040. Kopplat till det tematiska 
tillägget är det främst inom de lokala knutpunkterna 
längs fastlandets kuststräcka och i skärgården som 
målen kommer att tillgodoses, vilket har tydliggjorts i 
planförslaget. 

Strandskydd

Genom det tematiska tillägget tydliggör kommunen 
ambitionen om en utveckling i kommunens kust 
och skärgårdsmiljöer, något som till stor del kommer 
att beröra strandskyddet. Kommunen har på en 
generell nivå beskrivit exempelvis strandskyddets 
syften samt att särskilda skäl kan krävas för åtgärder, 
men planförslaget inkluderar inte något närmre 
resonemang om hur strandskyddet påverkar utbygg-
nadsförslaget. Till granskningsskedet efterfrågar 
därför Länsstyrelsen tydligare ställningstaganden 
om hur kommunen ser på bebyggelseutvecklingen 
i förhållande till strandskyddet. Kommunen bör 
justera informationen på sida 57 så att det framgår 
att byggnader kräver dispens oavsett påverkan. 
Kommunen bör också redovisa var strandskyddet 
gäller på karta, inklusive utvidgat strandskydd, för 
att synliggöra eventuella motstående intressen mellan 
strandskydd och föreslagen bebyggelseutveckling. 
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Kommentar: 

En justering om att dispens krävs för byggnader 
oavsett påverkan har gjorts. I hänsynskartan för strän-
der har strandskyddet tillkommit för att synliggöra 
skyddet i förhållande till befintlig exploatering, samt 
oexploaterad mark. Då nytillkommande bebyggelse 
främst avses tillkomma inom befintliga strukturer, 
och redan exploaterade områden, synliggörs därmed 
eventuella motstånd i kartan. 

Vattenskyddsområden

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver belysa 
frågor kopplade till dricksvattentillgången samt 
dricksvattenproduktion på ett mer utförligt sätt i 
planen. 

Inom planområdet finns följande tre vattenskydds-
områden för grundvattentäkter med fastställda 
vattenskydd föreskrifter:

 – Linanäs-Ljusterö vattenskyddsområde
 – Lillnäset vattenskyddsområde
 – Roslags-Kulla vattenskyddsområde

Det bör framgå av planen hur kommunen avser att 
beakta vattenskyddsområdena och tillhörande före-
skrifter. Kommunen behöver också visa hur dricks-
vattenskyddet för de lokala grundvattentäkterna 

ska beaktas och hur risken för saltvatteninträngning 
vid för stora uttag av grundvatten, i samband med 
exploatering och utökning av invånarantal, ska 
hanteras. I det här sammanhanget är det en fördel 
om det framgår hur planförslaget förhåller sig till den 
regionala vattenförsörjningsplanen för Stockholms 
län som beslutades 2018. Planen är bland annat tänkt 
att utgöra ett stöd i kommunernas översiktsplanering 
och inriktning för skydd av vattenresurser. 

Länsstyrelsen efterfrågar också en redovisning av den 
generella vattenförsörjningen inom planområdet och 
hur kommunen bedömer att planförslaget kommer 
att påverka behovet av grundvatten för dricksvatten, 
tvätt och bad samt bevattning. Av redovisningen bör 
det framgå om kommunen har genomfört en utred-
ning avseende befintliga grundvattentäkter inom 
vattenskyddsområdena och hur skyddet av dessa ska 
bevaras. 

Länsstyrelsen vill också lyfta att det, beroende på den 
planerade allmänna vattenförsörjningen i området, 
kan vara relevant att belysa frågan om avsaltning av 
grund- eller havsvatten. Avsaltning kan bli aktuellt 
på grund av saltvatteninträngning i dricksvatten-
brunnar eller vid behov av att komplettera befintlig 
dricksvattentillgång via grundvatten i ett område. 
Länsstyrelsen ser att detta är en fråga som är aktuell i 
flera andra kust- och skärgårdskommuner. 

Kommentar: 

Kommunen ska säkerställa att det finns erforderligt 
skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter. 
Roslags-Kulla kan eventuellt bli vattenreserv i 
framtiden. För att säkra dricksvattenförsörjningen i 
skärgården i framtiden skulle nya vattenskyddsområ-
den behöva inrättas vid befintliga eller tillkommande 
vattentäkter. Vid planering ska hänsyn tas till de 
föreskrifter som finns för vattenskyddsområdena. 
Ingen utredning avseende befintliga grundvattentäk-
ter inom vattenskyddsområdena och hur skyddet av 
dessa ska bevaras har genomförts. 

Avsaltning av havsvatten kan vara ett alternativ vid 
behov i strandnära lägen, vilket framgår av kommu-
nens VA-plan. 

Den regionala vattenförsörjningsplanen för 
Stockholms län utgör planeringsunderlag till det 
tematiska tillägget. Att medverka till genomförande 
av åtgärderna i vattenförsörjningsplanen ingår i 
genomförandet av kommunens VA-plan. 

VA

Det är positivt att utbyggnaden av VA-områden 
som nämns i planförslaget ska utgå från VA-planens 
utredningsplan. Kartan över utredningsområ-
den för kommunalt VA visar på ett bra sätt hur 
VA-utbyggnaden hänger ihop med möjligheterna till 
bebyggelseutveckling. Länsstyrelsen efterfrågar dock 
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ett utförligare resonemang om att VA-försörjning 
ofta är svår eftersom det många gånger råder brist 
på dricksvatten och det kan vara svårt att lösa 
avloppshanteringen på grund av markförhållanden. 
Kommunen uppmärksammar problematiken kring 
dricksvattenförsörjning vilket är positivt men det är 
också viktigt att belysa eventuell problematik kring 
spillvattenhanteringen. 

Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), 
vattentjänstlagen, anger att om det för en samlad 
bebyggelse krävs, antingen av hälso- eller av miljö-
skäl, att en vattentjänst ordnas samlat så är det kom-
munens ansvar att tillhandahålla denna vattentjänst. 
Detta omfattar alla tre vattentjänsterna dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten. Länsstyrelsen anser att det 
är en fördel om kommunen i det tematiska tillägget 
kan ta ställning till om bebyggelseutvecklingen ska 
ske på ett sätt som gör att det blir kommunens ansvar 
att tillhandahålla vattentjänster eller inte. 

Angående dricksvattenförsörjning redovisar 
kommunen att det längs kusten och i skärgården 
finns problem och vattenbrist, vattenkvalitet och 
saltvatteninträngning. Länsstyrelsen ser gärna att 
kommunen också tar upp strategier eller åtgärder för 
att komma tillrätta med dessa problem. Som nämnts 
ovan kan det vara kommunens ansvar att tillhan-
dahålla dricksvatten om området består av samlad 
bebyggelse. 

Kommentar: 

Syftet med planeringen av vatten och avlopp är 
att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar 
försörjning för hela kommunen som bidrar till 
kommunens bebyggelseutveckling. 

Kommunens VA-plan syftar till att skapa en tyd-
lig koppling mellan förväntad befolknings- och 
bebyggelseutveckling och nödvändig utbyggnad av 
VA-systemet. I VA-planen har cirka 100 områden 
med sammanhängande bebyggelse, med 20 hus eller 
fler inom 100 meter, som i dag ligger utanför verk-
samhetsområde för allmänt VA, identifierats. Flertalet 
av dessa områden ingår i området för utredning av 
VA, varav en stor del inom avgränsingsområdet för 
planförslaget. 

I planförslaget redovisas utredningsområden för 
kommunalt VA, för tillförsel av dricksvatten, spill-
vatten och dagvatten. Dricksvattenförsörjning pekas 
i planförslaget ut som en förutsättning för bebyg-
gelseutveckling, där den inte kan säkras bör vidare 
bebyggelse inte ske. Vidare finns en hänvning till 
VA-planen och översiktsplanen gällande dessa frågor.   

Vattenverksamhet

Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att 
planförslaget bedöms leda till att blåstrukturen för 
biologisk mångfald kommer att försämras. Det 
anges också att det finns risk för stora negativa 

konsekvenser på natur- och friluftslivsvärden vid 
utveckling av de marina näringarna och att det finns 
risk för stora negativa konsekvenser för värdefulla 
strandmiljöer. Kommunen behöver i den fortsatta 
detaljplaneringen hantera dessa risker. 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör lyfta möjlig-
heten att restaurera vattenmiljöer, såsom skyddade 
vikar, men också uträtade vattendrag och diken, 
kulverterade diken, utdikade våtmarker och sänkta 
sjöar. Detta kan ge stora fördelar med hänsyn till 
ekosystemtjänster och generellt förbättrad möjlighet 
att nå miljökvalitetsnormer för vatten, samtidigt som 
det blir ett positivt inslag i landskapet. Länsstyrelsen 
ser också att det är värdefullt om kommunen i planen 
kan belysa möjligheten till reträtt från vissa strand-
områden, exempelvis genom att samla båttrafiken på 
ett sådant sätt att antalet bryggor kan minskas eller 
genom att byggnader som inte används rivs. 

Kommunen pekar ut ett antal platser för anläggning 
av marinor och andra anläggningar i vattnet. Den 
här typen av anläggningar är vattenverksamhet som 
behöver anmälas till tillsynsmyndigheten eller sökas 
tillstånd för i mark- och miljödomstolen. 

Kommentar: 

Kommunen arbetar aktivt med frågor som rör 
vattenmiljöer, bland annat restaurering. Kommunen 
har dock begränsad rådighet över dessa miljöer 
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vilket i vissa fall leder till att åtgärder inte är möjliga 
att genomföra, trots viljan. Fortsatta dialoger med 
markägare och andra berörda är av stor vikt.

I avsnittet Klimat, risk, hälsa och sårbarhet lyfts 
möjligheten att möta klimatförändringar genom 
bland annat olika förhållningssätt där reträtt utgör 
ett av dessa. Planförslaget pekar dock inte ut specifika 
strandområden där det bedöms vara aktuellt. 

Transportinfrastruktur

Det är positivt att ny bebyggelse ska lokaliseras i 
anslutning till befintlig kollektivtrafik eftersom det på 
sikt kan ge förutsättningar för god kollektivtrafikför-
sörjning i området. Trafikverket lyfter i sitt yttrande 
att det är en fördel om det av planen framgår vilka 
behov kommunen ser av att exempelvis öka turtät-
heten eller förbättrad tillgänglighet till prioriterade 
målpunkter såsom färjelägen. Även förutsättningar 
för gång- och cykel i de områden som avses att 
förtätas bör belysas i planen. 

Av planförslaget framgår att kommunen avser att 
stärka Linanäs och Ljusterö Åsättra som bytespunkter 
mellan land- och sjöbaserade resor och transporter. 
Ett nytt transportsamband mellan Linanäs och en 
ny brygga vid Österskär föreslås också. Behovet av 
investeringar i anslutande infrastruktur och service 
behöver belysas i planen. Det gäller exempelvis 
behov av förbättrad kapacitet på väganslutningar och 
möjlighet till parkering. Trafikverket efterfrågar att 

kommunen ska samråda med myndigheten i tidigt 
skede gällande utvecklingen av Linanäs eftersom den 
kan komma att ha en påverkan på statligt vägnät. 

Som kommunen nämner i planförslaget pågår ett 
arbete på Region Stockholm att ta fram förslag på 
hur sjötrafiken ska utformas framöver. En sjötrafikut-
redning har tagits fram med två alternativ för utveck-
lingen av sjötrafiken. Utredningen som var på remiss 
till bland annat Länsstyrelsen under hösten 2020 
visar att Regionen bedömer att det i den här delen av 
länet finns behov av nya bytespunkter för sjötrafiken i 
Österåker och Norrtälje. Det framgick inte av remiss-
materialet om det var en eller flera bytespunkter som 
avsågs i just Österåker eller potentiell lokalisering. 
De beslut som Regionen fattar gällande sjötrafiken 
får betydelse för utvecklingen av Österåkers kust- och 
skärgårdsområde. Länsstyrelsen anser därför att det 
är viktigt att kommunen har en fortlöpande dialog 
med Regionen angående planeringen av utveckling av 
sjötrafiken. 

Kommentar: 

Förslag på platser för ökad turtäthet har tillkommit 
och föreslås för Ljusterö Åsättra, Linanäs, Mellansjö, 
Ingmarsö, Östanå, Roslags-Kulla, samt Dyvik.

Majoriteten av vägarna längs fastlandets kust och i 
skärgården är enskilda eller statliga. Kommunen ska 
verka för ett utvecklat och säkert lokalt gång- och 

cykelvägnät genom samverkan med de väghållare 
som berörs, vilket framgår i det tematiska tilläggets 
planeringsriktlinjer.

Ett förtydligande har tillkommit gällande att behovet 
av investeringar i anslutande infrastruktur och service 
kommer att behövas studeras vidare, samt kommu-
niceras till berörda aktörer och väghållare. Vidare 
instämmer kommunen i att dialog med Regionen är 
av stor vikt för sjötrafikens utveckling i Österåker. 

Lokala kulturmiljövärden som hanteras inom PBL

Länsstyrelsen anser att de målsättningar som identi-
fieras i planen gällande kulturmiljön är positiva. Om 
dessa uppnås kommer det att bidra till uppfyllandet 
av de nationella kulturmiljömålen. Länsstyrelsen 
råder kommunen att knyta någon form av mätbarhet 
till målsättningarna så att de är lättare att utvärdera 
över tid. 

Länsstyrelsen anser att beskrivningen av områdets 
kulturhistoriska värden behöver utvecklas för att ge 
ytterligare vägledning. Den övergripande kulturhis-
toriska profilen för området bör beskrivas och hur 
detta är läsbart, på ett liknande sätt som görs under 
rubriken grönstruktur. Länsstyrelsen ser att en sådan 
vägledning också kan vara till stöd för att avgränsa 
och förstå de kulturvärden som ligger till grund för 
utpekandet för riksintresset kust och skärgård enligt 
4  kap. MB. 
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Kommentar: 

I Österåkers kommuns kulturmiljöprogram I 
Roslagen redogörs för flera kulturmiljöer längs fastlan-
dets kuststräcka och i skärgården. En hänvisning till 
programmet har tillkommit.  

Kommunen har valt att inte ta fram mätbara mål 
inom avgräsningen för arbetet med det tematiska 
tillägget. 

Fornlämningar

Länsstyrelsen anser att kommunen bör lägga till en 
planeringsriktlinje som tar upp fornlämningsmiljöer 
som ligger på land. Under rubriken ’’nationell nivå’’ 
bör det framgå att Riksantikvarieämbetet tillhanda-
håller register för alla kända fornlämningar i landet, 
kallat Fornsök. Detta register kan vara behjälpligt i 
fortsatt arbete för att bevara de fornlämningsmiljöer 
som finns både på land och i vatten.

Kommentar: 

I avsnittet Kultur- och naturmiljö har en planerings-
riktlinje utvecklats för att även inkludera fornläm-
ningsmiljöer på land. I bilaga 2, planeringsunderlag, 
har Riksantikvarieämbetets Fornsök tillkommit. 

Landskapsbild

Kommunen konstaterar att en landskapsanalys och 
kulturmiljöanalys alltid ska göras vid planläggning 

längs kusten och i skärgården. Länsstyrelsen stödjer 
denna ambition och önskar att det av planen också 
ska framgå att det är viktigt att ta hänsyn till de olika 
landskapsbildsperspektiv som närheten till vattnet 
innebär. Från vattnet kan till exempel förhållandevis 
små åtgärder för planerad bebyggelse innebära en 
väsentlig förändring av landskapsbilden, vilket kan 
skilja sig från samma plats betraktad från land. 

Kommentar: 

Lanskapsbilden ska beaktas i planeringen vilket 
framgår av planeringsriktlinjen i avsnittet Kultur- 
och naturmiljö. Riktlinjen har tydliggjorts gällande 
att landskapsbilden ska beaktas från både land och 
vatten.

Miljökonsekvensbeskrivningen

Länsstyrelsen anser att fler av de rekommendationer 
och åtgärdsförslag som identifieras i miljökon-
sekvensbeskrivningen bör inkluderas i planen. 
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer inte formellt 
att vara en del av det antagna tematiska tillägget och 
därför behöver kommunen säkerställa att viktiga 
åtgärder som föreslås i miljökonsekvensbeskrivningen 
också lyfts in i tillägget. Det skulle innebära att 
miljöbedömningen får en mer reell påverkan på 
utformningen av planförslaget. 

I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas den 
planerade bebyggelseutvecklingen i Roslags-Kulla 

som ”mindre tät bebyggelse – t.ex. villor eller 
radhus” medan det i planförslaget anges att 
området planeras för tätare bebyggelseutveckling. 
Miljökonsekvensbeskrivningen bör revideras för 
att spegla hur bebyggelse-utvecklingen beskrivs i 
planförslaget.

Kommentar: 

Skrivningar från Hållbarhetsbedömningen med MKB 
har lyfts in i planförslaget för att tydliggöra kommu-
nens roll i att, genom utredningar och uppföljning, 
se till så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås 
eller upprätthålls. Tydligare skrivningar kopplat till 
bland annat miljökvalitetsnormer för buller har även 
tillkommit. 

Hållbarhetsbedömningen med MKB har reviderats 
så att beskrivningen av bebyggelseutvecklingen i 
Roslags-Kulla överrensstämmer med det tematiska 
tillägget.

Övrigt

Kartor

Kartorna är generellt svåra att tyda. Länsstyrelsen 
ser ett behov av att planförslaget kompletteras med 
kartor som tydligare visar befintlig och föreslagen 
bebyggelse och där de olika utvecklingsområdena 
också identifieras med namn. Exempelvis beskriver 
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kommunen planerad utveckling i Skärgårdsstad 
i text, men i kartan ges inte information om var 
Skärgårdsstad ligger. Även de olika bebyggelseom-
rådena på Ljusterö och Ingmarsö bör redovisas med 
tydligare lokaliseringsangivelser. I den övergripande 
utvecklingskartan visas områden med beteckning 
natur/skog som enligt planen innebär ”områden med 
stora friluftslivs-, natur- eller landskapsvärden och där 
natur- och landskapsvård bör vara överordnad annan 
mark- och vattenanvändning”. Det behöver tydliggö-
ras varför en så pass liten del av planområdet tillhör 
denna kategori. Vad gäller intressekartorna kan det i 
vissa fall behövas en utförligare förklaring av vad som 
visas. Det framgår till exempel inte av intressekartan 
för vattenmiljö vilka naturvärden som avses. Det bör 
också framgå hur utveckling i planområdet ska ta 
hänsyn till de värden som redovisas i intressekartorna.

Kommentar: 

Flera kartor har bearbetats och förtydligats med bland 
annat fler namn på områden, tydligare polygoner och 
mer schematiska stråk. Utförligare förklaringar för ett 
flertal intressekartor har tillkommit för att tydliggöra 
hur hänsyn ska tas till redovisade värden. Det område 
som i planförslaget tidigare pekades ut som natur/
skog har tagits bort. Större områden med natur och 
skog förekommer inom områden med markanvänd-
ningen landsbygd/skärgård. 

En hänvisning till inventeringen av de naturområden 
som presenteras i intressekartan för vattenmiljö har 
tillkommit i planförslaget. Inventeringen utgör även 
planeringsunderlag och redovisas i bilaga 2. 

Förenligt med regionplanen

Enligt 3 kap. 5 § punkt 5 PBL ska det av översikts-
planen framgå om den avviker från en regionplan för 
länet, på vilket sätt den gör det och skälen för avvi-
kelsen. För tydlighets skull kan det tematiska tillägget 
innehålla en rubrik ”Förenlighet med regionplan 
RUFS 2050” där kommunen antingen konstaterar 
att förslaget är förenligt med regionplanen, alternativt 
på vilket sätt planen avviker från regionplanen och 
skälen för detta.

Kommentar: 

I avsnittet Globala, nationella och regionala ramverk 
har det tydliggjorts hur planförslaget förhåller sig till 
RUFS 2050. Planförslaget utgår ifrån de rumsliga 
principerna som RUFS 2050 beskriver. Vidare har 
skrivningar tillkommit gällande hur utvecklingen går 
i linje med RUFS 2050. Det tematiska tillägget syftar 
till att stödja skärgårdsutveckling med Ingmarsö som 
Österåkers kärnö och Ljusterö Åsättra som repli-
punkt, i linje med RUFS 2050. Dock ses Husarö som 
ett kärnområde av kommunen, och ges därmed en 
annan funktion än RUFS 2050. 

Bilaga 2 - planeringsunderlag

Länsstyrelsen anser att den regionala handlingsplanen 
för grön infrastruktur bör användas som planerings-
underlag och redovisas i bilaga 2. I handlingsplanen, 
som består av tre delar, presenteras kunskapsunderlag 
och förslag på åtgärder som behövs för att bibehålla 
och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjäns-
ter. Avsnittet om kust och hav behandlar exempelvis 
aspekter som berör vattenverksamhet, såsom våtmar-
ker och skyddade grunda vikar. Handlingsplanen 
kompletterar grönstrukturen i RUFS 2050 med 
fördjupad kunskap om förutsättningarna för biolo-
gisk mångfald och ekosystemtjänster, med särskilt 
beaktande av hur de är beroende av ett sammanhäng-
ande landskap för sin funktion.

Kommentar: 

Den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur 
har lagts till som planeringsunderlag i bilaga 2. 

2.1.2 Statens geotekniska institut
Statens geotekniska institut redogör i sitt yttrande för 
markförhållandena i Österåkers kust- och skärgårds-
områden. De ser positivt på att det tematiska tillägget 
redogör för flera riktlinjer om trygghet och säkerhet 
i relation till olika typer av risker som ras, skred 
och översvämningar. Statens geotekniska institut 
skriver att det är viktigt att notera att risker kan 
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även finnas för dagens förhållanden och bör beaktas 
i planeringen även på kort sikt. Vidare noterar de 
planeringsriktlinjen för att minska påverkan av 
erosion i Furusundsleden, samt vara drivande i sam-
verkan med berörda aktörer för att minska skadorna 
utefter sjöfartsleden. Statens geotekniska institut 
vill påpeka att fartygsgenererad erosion förekommer 
längs många farleder i Stockholms skärgård inte 
bara Furusundsleden. Vidare vill vi också trycka på 
att bryggor av olika slag vid kusten påverkar vågor, 
sedimenttransport och erosion.

Kommentar: 

Skrivningen om fartygsgenerad erosion har omfor-
mulerats för att inkludera farleder i stort.

2.1.3 Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen anser att det tematiska tillägget är 
genomtänkt och noterar skrivningen om att skogs-
bruk ges möjlighet att bedrivas.

Kommentar: 

Noterat.

2.1.4 Sjöfartsverket 

Sjöfartsverket är positiva till det tematiska tillägget 
och har inget att erinra såvida att inga inskränkningar 
sker gällande tillgängligheten, framkomligheten 
och sjösäkerheten för sjöfarten i de allmänna och 
riksintresseklassade farlederna. Inga åtgärder bör 
vidtas eller restriktioner införas i farleder och vatte-
nområden som förändrar eller begränsar sjötrafikens 
framkomlighet, möjlighet till säker manövrering 
och sjösäkerhet. Sjöfartsverket ser positivt på att det 
framgår att riksintresset för sjöfart inte ska påverkas 
negativt. 

Farlederna Furusundsleden och Husaröleden samt 
farleden över Östra Saxarfjärden är av riksintresse 
för sjöfarten och det framkommer att farlederna ska 
skyddas mot åtgärder samt restriktioner som påtagligt 
kan försvåra tillgängligheten och nyttjandet av dessa 
och att hänsyn ska tas till riksintresset för sjöfarten. 
Detta motsätts dock genom att det framgår att 
erosionsskador längs med Furusundsleden ska mot-
verkas genom minskad trafik och lägre hastigheter, 
vilket skulle försämra och begränsa möjligheten till 
farledens användning och negativt påverka sjöfartens 
tillgänglighet samt framkomlighet i farleden och 
därmed riksintresset för sjöfarten. 

I övrigt förutsätter Sjöfartsverket att nedanstående 
kommer att ske i samråd när planerna bearbetas 
ytterligare och konkretiserats. 

 – Utveckling och etablering av färjelägen och 
bryggor

 – Etablering av nya sjöfärjeförbindelser
 – Vatten- och strandnära anläggningar samt 

bostads- och övrig bebyggelse
 – Planer som innebär ändringar av befintliga 

strand- och kajlinjer
 – Vattenförlagda VA-, värme- eller andra ledningar 

samt el-, fiber eller andra kablar. 
 – Eventuella utbyggnader av gäst-, små- och 

fritidsbåtshamnar
 – Eventuella utvecklingar och anläggningar av bad- 

och badplatser
 – Eventuella muddringar eller dumpningar. 

Kommentar: 

Kommunen avser att verka för minskad erosion och 
måste ta hänsyn till påverkan på enskilda fastighetsä-
gare och miljön som kan drabbas av erosionsskador. 
Kommunen har inte rådighet över frågan om 
minskad trafik och lägre hastigheter men tydliggör i 
planförslaget var kommunen står i frågan. 

Ovanstående punkter redogörs för i planförslaget 
på en övergripande nivå. I det fortsatta arbetet med 
genomförandet av planen finns behov av att studera 
flera frågor närmare.  
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Anläggningar samt eventuella bad och badplatser 
Sjöfartsverket anser generellt att anläggningar invid 
eller i direkt anslutning till farleder och vattenområ-
den med mycket sjötrafik ska undvikas eller begränsas 
eftersom det kan utgöra en säkerhetsrisk, i synnerhet 
för eventuella personer som vistas där, samt att det 
också kan begränsa fartygens möjlighet till säker 
manövrering. Sjöfartsverket anser i synnerhet inte att 
det är lämpligt med bad eller badplatser vid farleder 
och vattenområden med sjötrafik pga. de mycket 
stora riskerna som det innebär ur sjösäkerhetssyn-
punkt. Framtida planeringar av anläggningar och 
bad bör ske i samråd och inkludera riskanalyser som 
bland annat bör innehålla analyser av sjötrafiken, och 
som visar om de maritima riskerna och eventuella 
riskreducerande åtgärder kan anses acceptabla.

Kommentar: 

Innan etablering av nya badplatser måste lämplig-
heten studeras vidare, vilket framgår av planförslaget. 
Det kommer innebära dialog och samverkan med 
berörda aktörer.

Konstruktioner och utformning 
Vid planering av anläggningars utformning bör 
hänsyn tas till bland annat svallpåverkan från 
förekommande sjötrafik samt angränsande farleder. 
Sjöfartsverket är generellt restriktiva mot fartbegräns-
ningar eller andra inskränkningar i användandet av 
farleder.

Kommentar: 

Noterat.

Buller 
Anpassning av bostäder och verksamheter som ligger 
mot farleder och trafikerade vattenområden ska 
ske på ett sådant sätt att de inte kommer att störas 
av sjötrafiken, vilket på sikt skulle kunna leda till 
klagomål och krav på inskränkningar för sjöfarten.

Kommentar: 

Utförligare skrivningar om buller har tillkommit 
som tydliggör hur hänsyn ska tas vid utveckling på 
berörda platser. Exempelvis ska åtgärder tas för att 
minska buller, där det är möjligt, samt att bullerkäns-
lig utveckling ska undvikas på platser där det inte är 
möjligt att begränsa ljudnivån.  

Belysning 
All belysning vid farleder och vattenområden utfor-
mas så att den inte verkar bländande för sjötrafiken 
eller påverkar funktionen på de ljuspunkter som är 
avsedda för säker navigation.

Kommentar: 

Noterat. 

2.1.5 Luftfartsverket (LFV)  
Luftfartsverket har inget att erinra mot förslag till 
tematiskt tillägg till översiktsplan 2040. I vidare 
planarbete där byggnadsverk över 20 meter föreslås 
hänvisar LFV till berörda flygplatser som sakägare, 
vidare till kustbevakningen om byggnadsverk över 20 
meter föreslås till havs.

Kommentar: 

Noterat. 

2.1.6 Lantmäteriet  
Vid genomgång av planförslagets handlingar har 
Lantmäteriet utifrån vårt verksamhetsområde inte 
haft något att erinra.

Kommentar: 

Noterat.

2.1.7 Försvarsmakten  
Försvarsmakten skriver i sitt yttrande att det med 
fördel kan förtydligas i planhandlingen vad som 
gäller för riksintressen för totalförsvarets militära 
del och vad som behöver remitteras Försvarsmakten 
i kommande skeden. I övrigt har Försvarsmakten 
inga synpunkter på det tematiska tillägget till 
översiktsplanen.
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Kommentar: 

Inga av de öppet redovisade riksintressen bedöms 
beröras av planförslagets avgränsning. Planer som 
föreslås innehålla höga byggnader remitteras till 
Försvarsmakten. Detta har förtydligats med ett stycke 
om riksintresset för totalförsvarets militära del i 
avsnittet om Riksintressen. 

2.1.8  Vattenfall Eldistribution AB 
(Vattenfall) 
Vattenfall Eldistribution redogör för vilka anlägg-
ningar de ansvarar för och vilka skyddsavstånd 
som gäller för olika anläggningar. De skriver att i 
en översiktsplan måste hänsyn tas till att det krävs 
både nya och förändrade intrång i geografin för att 
framtidssäkra den del av infrastrukturen som berör 
eldistribution. Som exempel får inte skapande av 
naturreservat, vattenskyddsområden och natura 
2000-områden förhindra ledningshavaren att utföra 
återkommande drift och underhållsåtgärder.

Kommentar: 

Noterat.

2.1.9 Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät har i dagsläget inga anläggningar 
eller intressen som berörs i det aktuella området och 
har därför inga synpunkter på rubricerad remiss.

Kommentar: 

Noterat.

2.1.10 Trafikverket 
Övergripande synpunkter
Trafikverket anser att det tematiska tillägget till 
översiktsplanen utgör ett bra underlag för vidare pla-
nering i kommunen och välkomnar ambitionen att 
förtäta i befintlig bebyggelse och utveckla bostadsom-
råden längs viktiga pendlings- och kommunikations-
tråk. Förtätande av miljöer bidrar till en transportsnål 
samhällsplanering där befintliga transportsystem 
kan användas vilket stämmer väl överens med såväl 
med det transportpolitiska tillgänglighetsmålet 
som hänsynsmålet. De transportpolitiska målen 
är en utgångspunkt för alla statens åtgärder inom 
transportområdet, exempelvis hur myndigheterna 
ska prioritera bland olika önskemål och behov när de 
genomför sina uppdrag.

Kommentar: 

Noterat.

Effektivt och framkomligt transportsystem
För att undvika att utvecklingen av Österåkers kom-
mun påverkar framkomligheten på det omgärdande 
statliga vägnätet negativt är det angeläget att kommu-
nen planerar aktivt för gång, cykel och kollektivtrafik 
samt utvecklar det lokala vägnätet. I enlighet med 
Trafikverkets framkomlighetsprogram är det viktigt 
med ett vägnät med huvudsak en lokal funktion, 
vilket kommunen är väghållare för, utformas och 
dimensioneras för att hantera trafik av lokal karaktär.

Väg 276 tillhör funktionellt prioriterat vägnät för 
kollektivtrafik, vilket är den väg som kopplar sam-
man kust och skärgård med den regionala infrastruk-
turen i Stockholms region. Trafikverket ser positivt på 
att de lokala knutpunkter som kommunen pekat ut, 
där kollektivtrafikmöjligheterna är goda, kan för-
tätas med halvtät alternativt mindre tät bebyggelse. 
Kommunens ambition att utveckla Roslags-kulla 
som lokal knutpunkt är i linje med Trafikverkets 
syn på utvecklingen av kollektivtrafiknära lägen. 
Skärgårdsstad nämns också som utvecklingsområde 
där tätare bebyggelsestruktur föreslås. Trafikverket 
anser att Skärgårdsstad inte har lika god kollektiv-
trafikförsörjning, vilket kan innebära att bilberoende 
främjas.

Likaså föreslås platser för VA-utbyggnad utan kom-
pletterande mobilitetsåtgärder. Trafikverket påpekar 
att där kommunen planerar utbyggnad för VA, bör 
även förbättrad kollektivtrafik samt kopplingar för 
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gång och cykel studeras, då befolkningen troligen 
kommer permanenteras och därmed öka i dessa 
områden. Trafikverket anser att tillägget tydligare 
kan koppla viss förtätning till tänkta satsningar och 
initiativ för förbättrad kollektivtrafik. 

I tillägget beskrivs även att kommunen har som 
ambition att öka tillgängligheten för cykeltrafik i 
Skärgården, däribland på Ljusterö. Detta ska också 
utredas inom ramen för Trafikverkets kommande 
ÅVS för Ljusterö. Utredningen kommer ge tydligare 
kunskap om vad som förväntas från kommunens 
sida och vad stärkt tillgänglighet för cykel innebär. 
Utredningen kommer även ta ett större grepp på det 
statliga vägnätet på Ljusterö samt anslutande vägar.

Trafikverket äger och förvaltar idag tre allmänna 
bryggor i Österåkers kommun. Färjelägena på 
båda sidor om Ljusteröleden samt Linanäs brygga 
på Ljusterö. För närvarande bygger Trafikverket 
om Linanäs brygga för att den ska kunna fortsätta 
trafikeras. Arbetet förväntas vara klart till juni 2021. 
Kommunen uttrycker i det tematiska tillägget att 
Linanäs ska ges de fysiska förutsättningarna att 
utvecklas som attraktiv bytesplats med högre turtät-
het, parkeringsmöjligheter och bättre samordning 
mellan trafikslagen. Kommunen ska samråda med 
Trafikverket i tidigt skede för att kunna studera lämp-
lighet och påverkan på statligt vägnät som utveck-
lingen kan medföra. En förändring eller utbyggnad 

av bryggan kommer att kräva en lång process där 
behovet måste utredas i ett första skede.

Kommentar: 

Planförslaget innehåller flera planeringsriktlinjer om 
att kommunen ska verka för att utveckla gång- och 
cykelvägar, god kollektivtrafik, samt funktionell 
sjötrafik och god framkomlighet på vägar på land. 
Det ska ske genom samverkan med, bland annat, 
Region Stockholm, Trafikverket, väghållare, samt 
bryggägare. Vidare avses utbyggnaden av VA ske 
där det redan idag är god framkolighet eller där 
framkomligehten planeras utvecklas. Om det inte är 
möjligt att få till enskilda lösningar kan undantag bli 
aktuella. 

Nytillkommande bebyggelse ska främst koncentreras 
till lokala knutpunkter med god kollektivtrafik. 
Förslag på platser för ökad turtäthet har tillkommit 
och föreslås för Ljusterö Åsättra, Linanäs, Mellansjö, 
Ingmarsö, Östanå, Roslags-Kulla, samt Dyvik.

Att peka ut Skärgårdsstad med markanvändningen 
bebyggelse halvtät går i linje med översiktsplanen. 
Området består idag av bostadsbebyggelse och har 
kollektiv förbindelse till Åkersberga. Vid planering 
och prövning av ny bebyggelse måste behovet av  
kollektivt samt hållbart resande utredas vidare.

Kommunen ser positivt på arbetet med Linanäs 
brygga och kommer samråda med Trafikverket i 
tidigt skede för att studera lämplighet och påverkan 
som en utveckling kan medföra.

Avstånd till statlig infrastruktur

Det finns säkerhetsavstånd fastställda av Länsstyrelsen 
utifrån vägens funktion, enligt 47§ väglagen. Detta 
för att möjliggöra utveckling av vägar och att minska 
risker vid olyckor och överskridande av riktvärden för 
exempelvis luftkvalitet. Varje enskilt fall prövas dess-
utom utifrån risk, trafikmängd, hastighet, terräng-
förhållanden samt drift- och underhåll. Trafikverket 
Region Stockholm eftersträvar ett bebyggelsefritt 
avstånd från vägar och järnvägar och hänvisar till 
tabell för olika mått för olika vägar. 

Kommentar: 

Vid utveckling av föreslagna verksamheter och 
bostadsbebyggelse kommer avstånd till bland 
annat vägar och Rolagsbanan att beaktas. Lämplig 
utformning och placering kommer att utredas 
och bedömas vid detaljplaneläggning eller genom 
bygglovsprövning.

Miljö, hälsa och säkerhet
Samhällsplaneringen har en mycket viktig roll i 
att uppnå nationella mål för samhällets långsik-
tiga utveckling, bland annat rörande begränsad 
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klimatpåverkan, transportsystemets funktionssätt 
samt de 16 nationella miljömålen. Transportsystemet 
påverkar de flesta miljömålen och särskilt målen 
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd 
miljö och Ett rikt växt- och djurliv samt Levande 
sjöar och vattendrag. I kommande planläggning 
inom kommunens kust- och skärgårdsområden bör 
detta beskrivas och beaktas. Trafikverket anser att 
tillägget redogör för sårbarhet, hälsa och klimat på 
en tillräcklig nivå. Perspektivet om tillgänglighets-
åtgärder för funktionshindrade och andra att nå 
skärgården på ett smidigt sätt saknas däremot och 
bör redogöras för inom det tematiska tillägget. Likaså 
att öka möjligheten att ta sig kollektivt till skärgård-
söarna. Om kommunen ser behov av att exempelvis 
öka turtäthet eller skapa förbättrad tillgänglighet till 
prioriterade målpunkter såsom färjelägen, bör detta 
förtydligas.

Trafikverket skriver i sitt yttrande att i samband 
med detaljplanering för främst bostäder och skolor 
bör en bedömning av bullersituationen göras och 
att riktvärdena enligt förordningen om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) beaktas. Det 
åligger kommunen att visa att planerade bostadsom-
råden inte utsätts för buller över riktvärdena. Det 
är Trafikverkets ansvar att genomföra kartläggning 
av bullersituationen i befintliga miljöer längs väg 
276. Kommunen ansvarar för bullerutredningen vid 
tillkommande bebyggelse och anser att bullerberäk-
ningar ska ta höjd för Basprognos 2040.

Kommentar: 

I genomförandestrategin redogörs för hur det tema-
tiska tillägget kopplar till de kommunövergripande 
målen. Mål 4 handlar om att Österåkers kommun 
ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre 
och personer med funktionsvariationer, vilket det 
tematiska tillägget tar hänsyn till genom flera plane-
ringsstrategier. Planeringsstrategin om att tillskapa 
lokala knutpunkter med servicefunktioner syftar till 
att bidra till att erbjuda ökad omsorg för äldre och 
personer med olika funktionsvariationer. Vidare lyfter 
det tematiska tillägget på vikten av tillgänglighet 
och möjligheten för alla att bo, verka och leva längs 
fastlandets kust och i skärgården. Genom bland 
annat samverkan kan konkreta åtgärder identifieras 
och genomföras på befintliga platser där potential 
finns att öka tillgängligheten. I framtida utveckling, 
exempelvis vid detaljplanläggning, kommer frågan 
om tillgänglighet studeras närmare och vara en 
förutsättning vid utformning. 

För att öka tillgängligheten och möjliggöra för 
fler kollektiva resor har platser för ökad turtäthet 
tillkommit i planförslaget. De platser som pekas ut 
är Ljusterö Åsättra, Linanäs, Mellansjö, Ingmarsö, 
Östanå, Roslags-Kulla, samt Dyvik. Vidare har 
tydligare skrivningar tillkommit gällande buller, se 
tidigare kommentarer till Länsstyrelsens yttrande. 

Fortsatt arbete
Trafikverket ser fram emot det fortsatta samarbetet 
med samhällsutvecklingen inom kust- och skärgårds-
miljön i Österåkers kommun. Både med den kom-
muntäckande översiktsplanen och med kommande 
detaljplaner, men även inom de infrastrukturprojekt 
som pågår i kommunen. Trafikverket välkomnar 
också en tidig dialog med kommunen kring de 
ärenden och åtgärder som kan ha inverkan på statlig 
infrastruktur.

Kommentar: 

Kommunen ser positivt på en fortsatt dialog. 

2.2 Regionala aktörer

2.2.1 Region Stockholm, tillväxt- och 
regionplanenämnden
Utifrån RUFS 2050 och Landsbygds- och skärgårds-
strategin är det positivt att Österåkers kommun nu 
fördjupar sin översiktsplan med detta tillägg då en 
attraktiv och livskraftig landsbygd och skärgård är 
en förutsättning för att Stockholmsregionen ska nå 
visionen i RUFS 2050. Förvaltningen anser samtidigt 
att det är svårt att bedöma om planen i sin helhet går 
i linje med RUFS 2050 då det inte framgår i vilken 
omfattning kommunen planerar för en bebyggel-
seutveckling i utpekade områden. Planen skulle 
vinna på att utvecklas avseende på vilket sätt planen 
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ska bidra till en minskad klimatpåverkan och ett 
hållbart resande. Därtill nämns inte Landsbygds- och 
skärgårdsstrategin, som är en vägledande strategi för 
utvecklingen av landsbygd och skärgårdsområden i 
Stockholmsregionen.

Kommentar: 

Plankartorna har reviderats så att det framgår var 
ny bebyggelse främst avses tillkomma samt vilka 
områden som är befintliga. Texten om kommunens 
bostadsförsörjning har utvecklats med tydligare redo-
görelse för bostadsförsörjningsplanen och hur mycket 
kommunen avser växa fram till år 2040. Vidare har 
planförslagets koppling till RUFS 2050 tydliggjorts, 
se kommentar under Länsstyrelsens yttrande. 

Planförslaget bedöms bidra till minskad kli-
matpåverkan på flera plan, vilket framgår av 
Hållbarhetsbedömningen med MKB. I planförslaget 
görs bland annat ett tydligt ställningstaganden om 
att ny bebyggelse främst ska fokuseras till lokala 
knutpunkter med god kollektivtrafik, samt befintliga 
strukturer, vilket möjliggör för minskad klimatpåver-
kan och ett hållbart resande. Vidare ska fler attraktiva 
bytespunkter utvecklas. Kommunen ska verka för fler 
laddningsmöjligheter för bilar och båtar som drivs 
med el.

Landsbygds- och skärgårdsstrategin utgör planerings-
underlag och har tillkommit i bilaga 2. Planförslagets 
koppling till strategin har även tillkommit under 

rubriken RUFS 2050 i avsnittet Globala, nationella 
och regionala ramverk. Många av de frågor som 
strategin fokuserar på har en tydlig koppling till det 
temastiska tillägget och har inarbetats i planförslaget.

Bebyggelsestruktur

Planen berör i sin helhet ett område som i stort ligger 
utanför den utpekade bebyggelsestrukturen i RUFS 
2050 och omfattande bebyggelseutveckling ska 
därmed lokaliseras till områden med bättre regional 
tillgänglighet än det område som planen berör. 
Kommunen har pekat ut ett antal knutpunkter dit 
ny bebyggelse ska koncentreras, men det framgår inte 
huruvida utpekade områden i plankartan avser redan 
befintlig, eller ny planerad bebyggelse. I RUFS 2050 
pekas Mellansjö ut som serviceort och Ingmarsö 
som kärnö, förvaltningen anser att eventuell ny 
bebyggelse i första hand bör lokaliseras till dessa 
noder. Kommunen beskriver samtidigt vikten av 
att natur- och kulturvärden bevaras och utvecklas. 
Förvaltningen anser att kommunen på ett bra sätt 
beskriver vikten av utbyggd teknisk infrastruktur men 
vill samtidigt betona att utbyggnaden behöver stödja 
planens intentioner om en koncentrerad bebyggelse-
utveckling, då det annars finns risk att bebyggelsen 
sprids ut i takt med att den tekniska infrastrukturen 
förbättras. 

Näringsliv och service spelar en särskild roll i att 
utveckla kust- och skärgårdsområdet. Förvaltningen 
anser att planen kan utvecklas i beskrivningen av 

vilken kommersiell service som finns tillgänglig och 
hur kommunen ser att den skulle kunna utvecklas på 
olika platser. 

Kommentar: 

Då ny bebyggelse främst avses tillkomma inom 
befintliga strukturer pekas inga nya områden ut för 
bostadsutveckling. Detta har efter samråd tydliggjorts 
i ett flertal kartor. 

Mellansjö och Ingmarsö, tillsammans med Linanäs 
och Roslags-Kulla, pekas ut som lokala knutpunkter 
dit bebyggelseutvecklingen främst ska koncentreras. 
Dessa platser bedöms ha goda förutsättningar för 
bebyggelseutveckling med hänsyn till kollektivtrafik 
och service. 

I avsnittet Näringsliv och service beskrivs den service 
som idag erbjuds längs fastlandets kust och i skärgår-
den som behöver tas hänsyn till. Vidare redogörs de 
utvecklingsmöjligheter som finns och är nödvändiga 
för näringsliv och service i de fyra utvecklingsavsnit-
ten; Fastlandets kuststräcka och Furusundsleden, 
Ljusterö med omland, mellan-, samt ytterskärgården.

Transportinfrastruktur och kollektivtrafik
Planen ger förutsättningar för att tillkommande 
bebyggelse hamnar i anslutning till befintlig 
kollektivtrafik. Kollektivtrafiken på landsbygden 
och i skärgården är emellertid inte dimensionerad 
eller utformad för ett stort resandeunderlag. Detta 

505



25

Bilaga 3

innebär bland annat att det är svårt att få en hög 
konkurrenskraft för kollektivtrafiken jämtemot bilen. 
Förvaltningen anser att kommunen behöver utveckla 
resonemangen med avseende på hur planen ska 
kunna bidra till ett mer hållbart resande med mins-
kade utsläpp får transporter och resande. 

Kommunen lyfter i planen fram en ny koppling 
på vattnet mellan Linanäs och en potentiell ny 
brygga i Österskär. Inga beslut finns fattade om nya 
bryggor att trafikera eller justerad trafik vad gäller 
avgångar och linjesträckningar. Det är positivt att 
kommunen avser att stärka bryggornas roll som 
attraktiva knut- och bytespunkter för bland annat 
kollektivtrafik. Särskilt positivt är det att kommunen 
likt Region Stockholm lyfter Ljusterö Åsättras roll 
som replipunkt. 

Kommentar: 

För att bidra till ett hållbart resande och minskade 
utsläpp avses ny bebyggelse koncentereras till 
utpekade lokala knutpunkter med tillgång till 
kollektivtrafik och service. Förslag på platser för 
ökad turläthet har tillkommit i planförslaget för att 
möjliggöra en ökad andel kollektiva resor. De platser 
som föreslås är Ljusterö Åsättra, Linanäs, Mellansjö, 
Ingmarsö, Östanå, Roslags-Kulla, samt Dyvik. Ett 
ökat antal invånare och fler målpunkter kommer i 
framtiden innebära ett större reseunderlag. 

Klimat- och klimatanpassning
Planen beskriver utförligt hur kommunen ska 
säkerställa utvecklingen av ett robust samhälle som 
står emot klimatförändringarnas effekter, men 
förvaltningens bedömning är att en klimatsmart 
och hållbar utveckling av samhället också behöver 
planeras utifrån ambitionen om att kraftigt minska 
klimatpåverkan. Utifrån Klimatfärdplan 2050 anser 
förvaltningen att detta perspektiv bör förtydligas i 
planen.

Kommentar: 

Det tematiska tilläggets huvudsakliga koppling till 
Klimatfärdsplanen 2050 är att fokusera utvecklingen 
till platser med tillgång till god kollektivtrafik och 
service, vilket kan innebära minskade utsläpp från 
fordon. Vidare har en ny planeringsriktlinje tillkom-
mit som innebär att kommunen ska verka för en 
utbyggd laddinfrastruktur och samverka med berörda 
aktörer. Det kan innebära minskade utsläpp från 
såväl bilar och bussar som båtar och övriga fordon. 
Vidare redogörs kopplingen till Klimatfärdsplanen i 
Hållberhetsbedömningen med MKB, i bilaga 1.

Mellankommunal samordning

Förvaltningen anser att det på landsbygden och 
i skärgården är särskilt viktigt med en utvecklad 
mellankommunal samordning och samverkan mellan 
kommuner. Förvaltningen vill i detta sammanhang 

särskilt lyfta Österåkers närhet och de befintliga 
kopplingarna till exempelvis kommunerna Värmdö 
och Vaxholm. Kommunen ingår också som en del i 
samverkan Stockholm Arcipelago som kan utgöra en 
del i att nå planens intentioner. Ett resonemang om 
hur mellankommunal samordning kan stärka genom-
förandet av planen och utvecklingen av kommunens 
kust- och skärgårdsområde skulle kunna utvecklas.

Kommentar: 

Kommunen bedömer att vikten av mellankommunal 
samordning framgår av planförslaget. I framtidsbil-
den för 2040 framgår att ett gott samarbete mellan 
grannkommunerna främjar ökad tillgänglighet till 
kommunikationer, offentlig service och teknisk 
försörjning. Genomgående i planförslaget framgår 
det även att samverkan är av stor vikt för genomför-
andet. Utöver det pågår redan ett arbete med mellan-
kommunal samordning, vilket är en viktig del i det 
strategiska arbetet. Österåkers kommun ingår bland 
annat i Stockholm Nordostsamarbetet tillsammans 
med kommunerna Österåker, Danderyd, Norrtälje, 
Täby, Vallentuna och Vaxholm. Samarbetet innebär 
ett gemensamt arbete med bland annat tillväxt- och 
utvecklingsfrågor som ligger i samtliga sex kommu-
ners intresse. 
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2.2.2 Norrvatten
Norrvatten skriver i sitt yttrande att placera bygg-
nader i närheten av Norrvattens huvudledningar 
innebär en risk. Vid ett ledningsbrott kan stora 
vattenmängder komma att strömma ut med avsevärd 
kraft. Detta beroende på ledningarnas stora dimen-
sion, det höga vattentrycket och det faktum att det 
tar tid att stänga av en skadad ledning. Av säker-
hetsskäl bör därför inga byggnader anläggas inom 
10 m från huvudvattenledning, utan att behovet av 
skadebyggande åtgärder utreds. 

När projektering påbörjas av kommande anlägg-
ningar, vägar och byggnader, med mera, inom 
eller intill ledningsrättsområdet, skall Norrvatten 
kontaktas. Generellt gäller att huvudvattenledningar 
ej får utsättas för vibrationer eller belastningar av 
arbetsmaskiner och transportfordon utan att för-
stärkningsåtgärder vidtas för ledningen. Förändring 
genom uppfyllnad eller nedschaktning av nuvarande 
markprofil får ej ske utan Norrvattens godkännande. 

För arbeten som berör huvudvattenledningen enligt 
ovan erfordras avtal med Norrvatten om utföran-
det samt ett godkännande av bygghandlingar och 
ritningar.

Kommentar: 

Norrvatten kommer att kontaktas i senare skede vid 
utveckling av platser där huvudvattenledningar kan 
beröras.  

2.2.3 Storstockholms Brandförsvar (SSBF)
Storstockholms brandförsvar (SSBF) anser i sitt ytt-
rande att hanteringen av olycksrisker bör förtydligas 
och utvecklas i det tematiska tillägget.

SSBF bedömer att det tematiska tillägget utgör 
ett strategiskt viktigt underlag för den fysiska pla-
neringen, där riskhantering och förebyggande av 
olyckor är en central del. Det tematiska tillägget bör 
tydliggöra vilka beslutsunderlag som ska tas fram 
i vilket skede. SSBF bedömer att en effektiv och 
konsekvent riskhantering tar vid redan i det tema-
tiska tillägget som sedan fortsätter genom program 
och detaljplaner med en stegvis ökad detaljgrad. 
Följaktligen bör även det tematiska tillägget till 
kommunens översiktsplan beakta detta. 

För att underlätta och effektivisera riskhanterings-
arbetet inom plan- och byggprocessen rekommen-
derar SSBF att Österåkers kommun tar fram en 
vägledning, som ett komplement till det tematiska 
tillägget, för hur riskhantering ska ske inom fysisk 
planering. Denna vägledning bör redogöra för vilka 
underlag som ska tas fram, i vilket skede de ska tas 
fram och vad som bör redovisas och besvaras. Genom 
att presentera tydligare krav på vad som förväntas av 
byggaktörer/exploatörer och likrikta underlag bör 
riskbedömningar och följdeffekten av detta bli en 
mer konsekvent och mer rättssäker process, vilket 
också underlättar arbetet för kommunen. 

SSBF bedömer att riskhanteringsprocessen behöver 
förtydligas där kommunen tar ställning till hur en 
riskbedömnings olika delar genomförs samt vilka frå-
gor som behöver besvaras, för att utgöra ett besluts-
underlag i planprocessen. SSBF bedömer att det 
saknas en tydlig vägledning och ett ställningstagande 
från Österåkers kommun avseende hur riskanalyser 
ska utföras samt vad som utgör acceptabla riskreduce-
rande åtgärder. 

SSBF bedömer att det bör förtydligas hur och i 
vilken omfattning risker för olyckor har beaktats vid 
till exempel val av utvecklingsområden för att göra 
inriktningarna mer transparenta och lättare att följa i 
de fortsatta processerna. Strategiska åtgärder i tidiga 
skeden ger som regel både en bättre helhetslösning, 
billigare totalkostnad och en snabbare och enklare 
plan- och genomförandeprocess. I ÖP skulle en 
inventering och grovanalys för att bedöma lämplig-
heten för exploatering av olika verksamheter för olika 
områden kunna ingå. Det skulle underlätta för kom-
munen att peka ut riktning för utvecklingsområden 
och även tydliggöra möjligheterna för exploatering av 
privata aktörer. 

Med hänsyn till kommunens ansvar enligt Lagen 
om skydd mot olyckor är det att föredra om det 
tematiska tillägget beskriver hur tillgången till 
kommunal räddningstjänst beaktas när kust och 
skärgård utvecklas. SSBF:s möjlighet att genomföra 
räddningsinsatser utgör en samhällsviktig funktion 
och är i vissa fall dimensionerande vid projektering av 
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byggnadstekniskt brandskydd enligt PBL. I förslaget 
till TÖP nämns inte möjlighet till räddningsinsatser. 
SSBF:s handlingsprogram kan med fördel kopplas 
till TÖP i den mån det behöver tydliggöras vilka 
förutsättningar och utvecklingsstrategier som brand-
försvaret har eller ser. 

Vid planering av ny bebyggelse behöver det tas 
hänsyn till tillgång på brandvatten. Österåkers 
kommun har genom avtal möjlighet att använda 
sig av alternativsystem för brandvattenförsörjning 
vid mindre bostadsbebyggelse. Alternativsystem för 
brandvattenförsörjning är dock en sämre lösning 
än konventionellt system för brandvatten då det är 
mindre robust och det finns en risk att insatser blir 
fördröjda. SSBF rekommenderar att kommunen 
använder sig av konventionellt system för brandvat-
ten i så stor utsträckning som möjligt för att under-
lätta och effektivisera räddningsinsatser. Vid fortsatt 
exploatering och utbyggnad av Österåkers kommun 
vill SSBF därför uppmärksamma kommunen på att 
brandvattenförsörjningen kan behöva ses över, det är 
kritiskt att ett helhetsgrepp för brandvattenförsörj-
ningen tas och inte beslutas för varje enskilt projekt.

Kommentar: 

Genom det tematiska tilläggets kartunderlag och 
planeringsriktlinjer bedöms risker hanteras på en 
lämplig översiktlig nivå. Närmare utredning och han-
tering av risker för olyckor görs i varje enskilt projekt, 

i ett tidigt planeringskede, exempelvis vid detaljpla-
neläggning. Riskaspekten för olyckor bedöms inte 
vara av sådan karaktär att föreslagen utveckling längs 
fastlandets kust och i skärgården anses vara olämplig. 

Ett tillägg har gjorts i planförslaget gällande att 
tillgång till brandvatten samt tillgänglighet, åtkomlig-
het och uppställningsplatser för utrycksfordon måste 
beaktas i senare skede vid detaljplaneläggning och i 
bygglovsskede.

Rekommendationen om att ta fram en vägledning för 
riskhanteringsarbetet inom plan- och byggprocessen, 
samt ta ett helhetsgrepp för brandvattenförsörjningen 
inom kommunen, har noterats men är inget som 
ingår inom avgränsningen för arbetet med det tema-
tiska tillägget. Vidare finns riktlinjer och vägledning i 
översiktsplanen.  

2.3 Kommuner

2.3.1 Vallentuna kommun 
På grund av arbetsbelastning hade Vallentuna 
kommun ingen möjlighet att svara på remissen för 
det tematiska tillägget kust och skärgård.

Kommentar:

Noterat.

2.3.2 Värmdö kommun  
Värmdö kommun har inget att erinra.

Kommentar:

Noterat.

2.3.3 Täby kommun  
Täby kommun noterar i sitt yttrande att utvecklingen 
i kust och skärgården redovisas för fyra områden, 
varav Täby och Österåker gränsar till varandra i 
området kring Arninge-Ullna och Rydboholm vid 
Hägernäsviken och delar därmed vattenförekom-
sterna Ullnasjön och Stora Värtan samt ett riksin-
tresse för naturvården, Ullnasjöns De Geermoräner. 
Kustområdet i Österåker pekas ut som natur/skog 
i planen. Ingen utveckling avseende bebyggelse 
eller transporter föreslås. Riksintresset bedöms inte 
påverkas av planen. 

Täby ser positivt på Österåkers långsiktiga utveck-
lingsinriktning för kustområdet och skärgården då 
de är områden som är värdefulla även för boende i 
grannkommuner och övriga regionen. Inriktningen 
för ett utvecklat transportsystem, med effektiva och 
attraktiva repli- och bytespunkter och bra anknytning 
till stomtrafik och Roslagsbanan, är viktiga för den 
regionala tillgängligheten och lyfts tydligt i planför-
slaget. Täby vill uppmärksamma att det blir särskilt 
viktigt för att det ska finnas förutsättningar för 
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arbetspendling med kollektivtrafik så att infarts-
lederna till Stockholm har en god framkomlighet 
även när antalet permanentboende i skärgården 
ökar. Planförslaget skulle kunna vara mer tydligt 
kring sjötrafikens regionala betydelse och funktion 
för hela kustområdet och skärgården. Täby anser att 
Stockholm Nordost gemensamt behöver arbeta vidare 
med en utvecklad båttrafik tillsammans med Region 
Stockholm. 

Planen pekar tydligt ut behovet av ett gemensamt 
arbete avseende vattenfrågor. Täby håller med om att 
det finns ett behov av att fortsätt samverka över kom-
mungränserna för att uppnå miljökvalitetsnormerna 
god ekologisk status och god kemisk status där Täby 
och Österåker delar vattenförekomster. I samråds-
förslaget till ny översiktsplan för Täby reserveras 
bland annat mark för en ny dagvattenanläggning i 
våtmarksområdet vid Hägernäsviken för att rena dag-
vattnet som avrinner från Arninge centrum, Arninge 
företags- och industriområde samt omkringliggande 
områden. 

Det tematiska tillägget skulle med fördel kunna 
utvecklas med ett regionalt och mellankommunalt 
perspektiv avseende inriktningen för hur friluftslivet 
kan stärkas i kustområdet mellan Täby och Österåker. 
Täby ser positivt på att utveckla möjligheten att ta sig 
till fots mellan kommunerna inom den gemensamma 
kuststräckan vid Hägernäsviken. Pågående samarbete 
mellan kommunerna inom grönkilsamverkan är 

också viktigt i arbetet att stärka den regionalt svaga 
ekologiska spridningssambandet mellan Angarnkilen 
och Bogesundskilen. 

Kommentar: 

Ullnasjöns De Geemoränder har lyfts ur planförslaget 
då det inte ligger inom det geografiska avgränsnings-
området för det tematiska tillägget. 

I avsnittet Transport och mobilitet beskrivs vikten av 
den regionala tillgängligheten för en levande kust och 
skärgård. Det innefattar alla typer av transporter till 
och från kommunen, bland annat båt. I planförslaget 
beskrivs den regionala kopplingen för de bryggor 
som föreslås utvecklas i kommunen och som kan 
bidra till fler hållbara regionala resor. Bland annat ska 

Österskär ska utvecklas som en attraktiv bytespunkt 
mellan land- och sjöbaserad kollektivtrafik och bidra 
till mer effektiva resor till och från regionen. Även 
Linanäs och Åsättra på Ljusterö föreslås utvecklas 
till attraktiva bytespunkter för resor vidare till bland 
annat regionen. 

Området för den gröna kilen mellan Österåker och 
Täby avses vara fortsatt allemansrättsligt tillgängligt. 
En avsiktsförklaring finns med markägaren. Området 
har fått ändrad markanvändning efter samrådet och 
pekas ut som landsbygd/skärgård i plankartan. Det 
bedömdes vara missvisande att en så pass liten del av 
avgränsningsområdet var utpekat som natur/skog. 
Bristande rådighet gör dock att kommunen inte kan 
föreslå någon utveckling. 

509



29

Bilaga 3

Kommunen ser positivt på vidare mellankommunal 
samverkan med Täby kommun. 

2.3.4 Vaxholms kommun  
Vaxholms har identifierat tre huvudsakliga mel-
lankommunala intressen som planförslaget berör: 
transportinfrastruktur, ekologiska spridningssamband 
och gemensamma ytvattenförekomster. Kommunen 
ser positivt på att gränsområdet för Bogesundskilen 
pekas ut som område för natur/skog. De noterar 
att miljökonsekvensbeskrivningen uppmärksammar 
att det bland de största riskerna för planen finns 
kultur- och naturvärden kopplade till strand- och 
vattenmiljöer och vill därför uppmuntra till vidare 
mellankommunal samverkan kring miljökvalitetsnor-
mer för vatten så väl Stora Värtan som Trälhavet.

Kommentar:

Kommunen ser positivt på vidare mellankommunal 
samverkan med Vaxholms kommun. 

2.4 Föreningar, organisationer och 
företag

2.4.1 Österåkers Rotaryklubb 
Österåkers Rotaryklubb har genomfört en SWOT-
analys som bland annat har utgått från kommunens 
vision och mål. 

Styrkor
Skärgården ses som ett attraktivt rekreationsområde 
med värdefulla kulturmiljöer. Klubben menar att 
bibehållandet av befintliga värden förutsätter att 
personer bor, lever och verkar i skärgården. 

Näringslivet nämns som en styrka i skärgården, men 
att det står inför ett generationsskifte. Här är det 
viktigt menar Österåkers Rotaryklubb att kommunen 
arbetar proaktivt med utbildning och med skolan i 
skärgården. Företagen längs kusten och i skärgården 
är grundpelaren för en levande skärgård menar dem. 
Det är viktigt att kommunen lyssnar på företagarna 
och att en konkret handlingsplan upprättas för att 
stärka näringslivet i skärgården. 

Österåkers Rotaryklubb vill att kommunen upprätt-
håller en löpande kontakt med Leaderkontoret och 
säkerställer fortsatt medverkan. Detta för att fortsätta 
inspireras och dra nytta av varandra. 

De efterfrågar större politisk närvaro i skärgården 
och att förbättringar sker i dialogen mellan olika 
aktörer. Vid dialog är det viktigt med återkoppling, 
dialog menar dem kan innebära en styrka för fortsatt 
utveckling av skärgården. 

Österåkers Rotaryklubb lyfter Trälhavets båtklubb 
som ett exempel på hur kommunen har agerat för 
att organisera båtlivet och samtidigt göra kommunen 
mer attraktiv för båt- och skärgårdsintresserade. De 

efterfrågar att mer tid och resurser ska läggas på att 
lyssna av nuvarande och framtida behov hos TBK, 
och att kommunen ska understöda deras arbete så att 
båtklubben kan fortsätta att skapa värdefulla mervär-
den för kommunen och båtfolket. 

Österåkers Rotaryklubb lyfter kommunens starka 
ekonomi som en styrka som ger möjlighet att 
genomföra skärgårdsfrämjande åtgärder. Vidare 
efterfrågar de ett tydliggörande om hur varumärket 
skärgårdskommun skall manifesteras, vilka frågor 
ska prioriteras. De menar att kommunen bör göra 
prioriteringar i det av TÖPen föreslagna strategier 
och riktlinjer med avseende på vilka som befrämjar 
visionen och målen bäst.

Svagheter
Österåkers Rotaryklubb skriver att en svaghet som 
Österåkers kommun har är att Åkersberga stad saknar 
brygga för kollektiv båttransport ut i skärgården, 
vilket minskar tillgängligheten för dem som inte har 
egen båt. De efterfrågar en utpekad plats för turbåtar 
ut i skärgården. Bristen på kajer och vägar som 
underlättar godstransporter i skärgården får anses 
som en svaghet menar dem. De föreslår att man utre-
der frågan om godshanteringen och godstransporter i 
samverkan med de marina näringarna.

Österåkers kommuns begränsade markinnehav 
lyfts av Österåkers Rotaryklubb som en svaghet 
och blir ett gränssättande för vad kommunen kan 
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åstadkomma. De vill att det tematiska tillägget kom-
pletteras med karta som markerar kommunens mark.

Österåkers Rotaryklubb skriver att det begränsade 
antalet sommar- och vinterplatser för friluftsbåtar 
utgör en svaghet i kommunens attraktivitet som 
skärgårdskommun. Trots nya nya trender som båt-
pool, sjösättning-on-demand så finns det fortfarande 
ett behov av båtplats, något de anser bör lyftas i det 
tematiska tillägget. Österåkers Rotaryklubb anser att 
kommunen bör uppdatera deras båtplatsinventering. 

Österåkers Rotaryklubb menar att en av kommunens 
svagheter är att det saknas en tydlig organisatorisk 
enhet med huvudsaklig uppgift att genomföra kom-
munens vision om möjligheternas skärgårdskommun, 
till exempel saknas positionen skärgårdsutvecklare.

Möjligheter
En möjlighet som Österåkers Rotaryklubb har 
identifierat i att uppnå kommunens vision är deltids-
boendes ökade vistelse i skärgården. De skriver att 
denna grupp har en stor betydelse både socialt och 
ekonomiskt för utvecklingen av fastlandets kust-
sträcka och skärgården. De skriver att efterfrågan på 
varor och tjänster lär öka och därmed är det viktigt 
menar dem att kommunen tar tillvara på möjligehten 
och möjliggör för personer att bo, verka och leva i 
skärgården och längs fastlandets kuststräcka. 

De skriver att kommunen bör utöva ett proaktivt 
ledarskap och titta närmre på att identifiera kon-
sekvenserna och behov hos de deltidsboende och 
skärgårdsföretagarna. De lyfter igen vikten av att 
lyssna på relevanta skärgårdsbor och samverka med 
viktiga aktörer samt kommunicera med dem.

Vidare lyfter Österåkers Rotaryklubb besöksnäringen 
som något som skapar både arbetstillfällen lokalt och 
ökar områdets attraktivitet. De skriver bland annat 
om kulturmiljöns viktiga roll i besöksnäringen samt 
som en identitetsbärare.

Österåkers Rotaryklubb skriver i sitt yttrande om 
flera olika trender inom båtlivet, som t.ex. sjösätt-
ning-on-demand, båtpooler och båtuthyrning. De 
skriver att dessa trender kan vara möjliggörande för 
att hantera båtplatsbristen i kommunen.

Hot/Hinder
Österåkers Rotaryklubb skriver att den minskade 
skärgårdsbefolkningen riskerar att omintetgöra 
generationsväxling bland skärgårdsföretagen, urholka 
livskraftiga lokalsamhällen samt därmed den unika 
skärgårdskulturen. De skriver om vikten att få unga 
familjer att attraheras av att bo i skärgården och 
att kommunen inte ska vänta med öppna skolor, 
förskolor. 

Vidare skriver de om lagar och regler som utgör 
hinder för nödvändig tillväxt av skärgårdens 

lokalsamhällen. Risk förefaller menar dem att de 
verksamma skärgårdsföretagen inte kan utveckla sina 
verksamheter, med följd att den unika skärgårdskul-
turen, som utgör en stor attraktion, går förlorad och 
möjligen ersätts av en enda stor friluftspark. 

Målanalys av vision och huvudmål

Österåkers Rotaryklubb skriver i sitt yttrande att det 
vore värdehöjande om det kausala sambandet mellan 
hur kvalitet, trygghet och valfrihet tillsammans med 
en hållbarutveckling verkligen bidrar till en levande 
skärgård.

För att tillskapa och arbeta för kommuenns vision 
möjligheterna skärgårdskommun menar Österåkers 
Rotaryklubb att det är viktigt att se till att värna om 
möjligheterna att bo, verka och leva i skärgården. 
Faktorer som tillgängliga båtplatser, infrastruktur 
för friluftslivet, levande näringsliv, godstransporter 
nämns som viktiga faktorer för en levande skärgård. 

Mål 1 professionell och hög kvalitet. 
Österåkers Rotaryklubb skriver att för att gynna 
Fastboende på öarna, Sommar och deltidsboende, 
Skärgårdsföretagare, Båtfolk och besökare, bör 
kommunen avsätta finansiella- och organisatoriska 
resurser till skärgården. De skriver om vikten av dia-
log samt att kommunen bör tydliggöra innebörden 
av visionen och huvudmålen och basera beslut på 
relevant beslutsunderlag. 
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Mål 2: en ekonomi i balans
Österåkers Rotaryklubb skriver att låg kommu-
nalskatt är bra men att det skulle vara bra om 
kommunen ännu bättre kunde leverera på en relevant 
och tydlig vision och mål inom ramen för en rimlig 
kommunalskatt. 

Mål 3: Bästa skolkommunen i länet
Viktigt att arbeta proaktivt för utveckling av skola 
och förskola i skärgården. Unga företagare kan 
fokusera på sin verksamhet, i trygg förvissning om att 
barnen är i goda händer. 

Mål 4: Högsta kvalitet på omsorg
För fastboende är det viktigt menar Österåker 
Rotaryklubb att man satsar på lokal omsorgservice 
på öarna. För sommar och deltidsboende, skärgårds-
företagare, båtfolk och besökande är det viktigt att 
planera för och möjliggöra för akutsjukvård i skär-
gården. De skriver att det behövs lokal för vård och 
omsorg på öarna, åtminstone på kärnön. 

Mål 5: En trygg miljö 
Det ska även vara tryggt att kunna cykla och gå i 
området samt tryggt att bli gammal och kunna bo 
kvar på sin ö. Vidare skriver dem att det bör utvecklas 
fler cykelvägar samt äldreboende på öarna.

Mål 6: ett långsiktigt hållbart samhälle där människa, 
miljö och natur samverkar
Österåkers Rotaryklubb skriver att samverkan med 
fastboende och föreningar på öarna är viktigt. Samt 
att toatömningsställen för båtar bör byggas ut samt 
att det bör skapas en organisation för underhåll av 
dessa. Vidare skriver dem att utedass/WC borde 
tillskapas på öarna samt infrastruktur för sophämt-
ningsställe samt färskvattenställen  på öarna. 

Mål 7: Ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar 
tillväxt.
Österåkers Rotaryklubb skriver att för fastboende på 
öarna, sommar- och deltidsboende, skärgårdsföreta-
gare, båtfolk och besökare är det viktigt att säkerställa 
infrastrukturens kapacitet och utbyggnad sker i takt 
med – och helst före tillväxten, genom proaktivt 
ledarskap. De skriver att det är viktigt att värna om 
kulturhistoriska värden och understöd föreningar och 
lokala initiativ för bygdefrågor. Stöd verksamheter 
som håller markerna öppna och undvik att bebygga 
jordbruks- och kulturmark. 

Österåkers Rotaryklubb avslutar sitt yttrande med att 
de anser att kommunen behöver prioritera bland det 
tematiska tilläggets riktlinjer och åtgärder. Samt att 
kommunen bör arbeta med en SFA-analys tillsam-
mans med relevanta skärgårdsbor, och synliggöras 
genom tydlig kommunikation.

Kommentar:

Det tematiska tillägget, tillsammans med översikts-
planen, visar viljeinriktlingen i de frågor som berör 
markanvändningen för fastlandets kust, samt för 
skärgården. Kommunens kust och skärgård har 
potential att, genom utveckling i linje med föreslagna 
planeringsstrategier, stärka hållbarheten, såväl socialt 
som ekonomiskt och ekologiskt. Det tematiska 
tillägget bedöms bidra till goda förutsättningar för 
många att kunna bo, verka och besöka fastlandets 
kust och skärgården.  

Österåkers vision Möjligheternas skärgårdskommun 
ska genomsyra arbetet inom samtliga förvaltningar 
inom kommunen som gemensamt verkar för visio-
nen. Framtagandet av det tematiska tillägget för kust 
och skärgård är en del i det arbetet. Tjänstepersoner 
från olika förvalningar på kommunen har deltagit i 
arbetet för att belysa den bredd av frågor som måste 
beaktas i den strategiska planeringen. I avsnittet 
Genomförande framgår hur planförslaget knyter an 
och bidrar till att nå visionen och uppsatta mål. 

Ett av Österåkers kommuns övergripande mål är att 
vara den bästa skolkommunen i länet. I det tematiska 
tillägget pekas lokala knutpunkter ut med syfte att 
stärka och utveckla bland annat skolorna samt de 
pedagogiska verksamheterna längs fastlandets kust 
och i skärgården. Det ska vara möjligt för människor 
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att bo, leva och verka längs kommunens kust och i 
skärgården alla stadier i livet. 

De lagar och regler som finns sätter ramar för vad 
som är möjligt att geomföra när det gäller utveckling 
av verksamheter. Kommunen ser att det finns möj-
ligheter för en befolkningstillväxt, fler besökare, samt 
utvecklade verksamheter inom avgränsningsområdet. 
Ett flertal kartor synliggör bland annat var hänsyn 
bör tas, samt var utveckling bedöms vara lämplig, för 
att kommunen ska växa på ett hållbart sätt. 

Det framgår tydligt i planförslaget att samverkan 
är en förutsättning för genomförandet. Behovet av 
samverkan grundar sig bland annat i kommunens 
begränsade markinnehav inom avgränsningsområdet. 
Att peka ut kommunens mark bedöms inte tillföra 
ytterligare till planförslaget då det är en mycket liten 
andel av markytan. 

I planförslaget föreslås bryggor för både linjetrafik 
och turbåtar som avser tillgodose efterfrågat behov.  
En ökad efterfrågan på båtplatser har identifierats. 
Många marina företag i kommunen ser möjligheten 
att utvidga sina verksamheter genom innovativa 
lösningar och en mer effektiv markanvändning, vilket 
framgår av planförslaget. En uppdatering av båtplat-
sinventeringen ingår inte inom avgränsningen för 
arbetet med det tematiska tillägget.

Synpunkten om att upprätta en handlingsplan för att 
stärka näringslivet i skärgården noteras, dock ingår 

inte det inom avgränsningen för arbetet med det 
tematiska tillägget. 

Kommunen har i arbetet med det tematiska tillägget 
inkluderat invånare och verksamma på olika sätt och 
kommunen ser positivt på fortsatt dialog.

2.4.2 Österskärs Villaägareföreningen
Föreningen är positiv till att man planerar för en 
positiv utveckling av kommunens kust och skärgård, 
till exempel den utveckling som föreslås vid Östanå 
färjeläge. De anser vidare att det är viktigt att boende 
på fastlandet ska kunna nå och nyttja skärgården 
utan att själva ha en egen båt. Möjligheten för detta 
är idag begränsad, särskilt när Waxholmsbolaget 
har slutat att angöra vid Östanå färjeläge menar 
Österskärs villaägarförening. Idag måste man åka 
via Vaxholm eller Stockholm för att lätt ta sig ut i 
skärgården, något som de menar begränsar utnyttjan-
det av friluftsområden i skärgården. 

Föreningen ser positivt på idén att utveckla en 
båtförbindelse mellan Ljusterö och Österskär, men 
ställer sig negativa till anläggandet av en brygga i 
Lindholmsviken. De anser att den redan befintliga 
ångbåtsbryggan invid Österskärs havsbad istället bör 
rustas upp och användas för trafik. De menar att det 
är onödigt att skapa en ny brygga när det redan finns 
en fungerande. Den befintliga bryggan menar dem 
ligger också på promenadavstånd från Roslagsbanan 
och den är redan anpassad för gångtrafik. 

Förhållanden i Lindholmsviken är dåliga för större 
brygga med regelbunden trafik, främst genom att 
botten i viken består av ett mycket tjockt lager dy, 
samt att marken invid viken ligger lågt i förhållande 
till normalt vattennivå och översvämmas regelbundet. 
Vidare anser Österskärs villaförening att utmed 
Lindholmsviken finns både vid Margretelunds- och 
österskärslandet ett flertal bryggor med båtar som 
kan få stora problem med svallvågor från regelbunden 
båttrafik. 

Kommentar:

I det tematiska tilläggets utvecklingsstrategi beskrivs 
hur det i framtiden ska vara lätt att ta sig runt, längs 
fastlandets kust och i skärgården, även utan egen båt 
eller bil. Det är något som kommunen verkar för. 
Genom att stärka de lokala knutpunkterna och trans-
portsambanden, på såväl land som vatten, kommer 
skärgården bli mer tillgänglig för alla. 

Östanå har plockats bort som utpekad plats för 
utveckling av marin verksamhet. Kommunen verkar 
aktivt tillsammans med berörda aktörer för att 
återuppta trafiken vid Östanå. Lindholmsviken är 
utpekad som en lämplig plats för anläggande av en 
brygga. En brygga i Lindholmsviken bedöms kunna 
tillföra stor nytta med hänsyn till den goda kopp-
lingen till befintlig kollektivtrafik. Dock finns inget 
beslut taget och frågan behöver studeras vidare innan 
beslut tas tas. 
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2.4.3 Idrotts och friluftsalliansen Österåker  
Idrotts- och friluftsalliansen (IFA) inleder sitt ytt-
rande med att tacka för det arbete som görs inom 
ramen för det tematiska tillägget. En av IFA:s övergri-
pande målsättningar är att Österåker ska bli den bästa 
friluftskommunen. De vill förbättra och utveckla det 
som redan finns gällande bland annat, vandringsleder 
och vattensport men även utveckla nytt. De menar 
att tillgängligheten till kommunens natur, hav och 
sjöar är en viktig del av friluftslivet och bidrar till en 
bättre folkhälsa. Bra information, god tillgänglighet 
och även utvecklad service till kommuninvånare och 
besökare är en viktig del av arbetet. I sitt yttrande 
redogör IFA för deras prioriteringar på kort och lång 
sikt. 

På kort sikt anser IFA att man bör prioritera att till-
skapa ett forum för att kommunicera event, tävlingar 
för alla som rör sig i naturen, bättre skyltning kring 
hur man gör/beter sig i skog och spår. Vidare anser 
IFA att kommunen bör samla all information om 
kommunens friluftsområden, förslagsvis genom en 
webbportal. Bättre kommunikation med markägare/
arrendatorer efterfrågas samt underhåll av befintliga 
friluftsområden och vandringsleder, som till exempel 
Hacksta, Trastsjöskogen, Domarudden, med mer. 
Vidare lyfts möjligheten att fylla på dricksvatten 
utmed våra vandringsleder, ved vid fasta vindskydd 
för att värna om vår skog. De skriver om att en prio-
ritering på kort sikt är att förenkla och förbättra för 

skogscykling genom att märka ut längre motionsspår, 
använda befintliga stigar och grusvägar.

På lång sikt ser IFA det som viktigt att bevara, freda 
och utveckla befintliga friluftsområden, som t.ex. 
Hacksta, Trastsjöskogen, Domarudden, Åkers kanal, 
näs m.fl. Fler vandringsleder, MTB-slingor, ridstigar, 
fler rast- och grillplatser efterfrågas. IFA avslutar sitt 
yttrande med att säga att tillgängligheten till våra 
naturområden är viktigt, t.ex. cykel- och gångväg till 
Domarudden från Åkersberga cykel-/vandringsled 
till Östanå och Wira från Åkersberga längs kusten. 
Cykelväg till Vaxholm från Åkersberga. Säkerställ 
att befintlig vandringsled rustas upp och säkerställ 
markägares tillstånd för vandringsled till Vaxholm 
från Åkersberga. Säkerställ funktionstillgängliga del 
av leder och rastplatser. 

Kommentar:

Kommunen instämmer i vikten av att vid utveck-
ling ta stor hänsyn till befintliga friluftsområden. 
Kommunen ska genom samverkan verka för en god 
och ökad tillgänglighet till rekreationsområden för 
allmänheten, vilket framgår i det tematiska tilläggets 
planeringsriktlinjer. I plankartorna redovisas grön-
stråk och gröna entréer som avses stärkas. De gröna 
entréerna ska vara lätta att ta sig till kollektivt samt 
gång och cykel. Vidare ska tydlig information finnas 
på dessa platser, exempelvis informationskyltar och 
kartor lyfts. 

Synpunkten om att tillskapa ett forum, utveckla 
en webbportal och annan kommunikation kopplat 
till friluftslivet längs kust och skärgård noteras. 
Kommunen är idag ansluten till webbportalen 
Naturkartan och har för avsikt att utveckla informa-
tionen där de kommande åren.

2.4.4 Naturskyddsföreningen Österåker 
(NFÖ) 
Naturskyddsföreningen välkomnar arbetet med 
skärgården. Klimatförändringarna menar dem gör 
det centralt att fatta beslut som verkar i rätt riktning. 
Många delar av det tematiska tillägget ställer sig 
naturskyddföreningen positiva till men menar att 
flera formuleringar är svepande och därmed inte 
förpliktigande nog. 

Friluftsliv och turism
Naturskyddsföreningen lyfter i sitt yttrande svårig-
heter att hitta badstränder på Ljusterö, många har 
gjorts privata menar dem. Möjligheten för en familj 
att ta sig till en badstrand med cykel är begränsad 
då det inte finns några cykelbanor på Ljusterö enligt 
naturskyddsföreningen. 

De menar att vid alla knutpunkter för transport bör 
det iordningställas parkeringsplatser och laddstationer 
för elbilar men som utformas så att jordbruksmark 
inte tas i anspråk. Vidare vill de att det ska vara möj-
ligt att på sikt kunna cykla över hela Ljusterö, bredda 
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vägar och uppmuntra cykelresor. De fortsätter med 
att redogöra för att det bör inrättas möjligheter att 
kunna lämna sopor vid friluftsområden, samt anställa 
en skärgårdsansvarig som ansvarar för guidning och 
bevakning av djur- och växtlivet. 

De ser gärna att kommunen ansvarar för sophante-
ring vid badplatser och natura 2000-områden. De 
lyfter möjligheten att ta med cykel på bussen till 
Ljusterö och till övriga skärgården, samt iordning-
ställa vandringsleder, t.ex. från Ljusterö färjeläge till 
Ljusterö Åsättra och vidare till Ängsvik och Linanäs. 
Vidare lyfts också vandringsled från färjeläget till 
Inneby för att sedan fortsätta genom skogen mot 
Hästede och sedan mot Lagnö.  

Ljusterö är en stor ö men trots det råder det brist på 
badplatser för människor som kommer ut i skärgår-
den, för att bland annat idka friluftsliv som till exem-
pel kajakpaddling, bada eller fiska eller på vintern åka 
skridskor. Detta är i konflikt med privatisering och 
dispenser på strandskydd.

Naturskyddsföreningen har föreslagit en del åtgärder 
under rubriken friluftsliv. De anser också att det är 
nödvändigt att iordningställa lekplatser för fiskar och 
freda områden för fågellivet.

Kommentar:

I plankartan för Ljusterö med omland pekas två nya 
kommunala badplatser ut för att utreda möjligheten 
att tillskapa fler badmöjligheter för allmäheten. 
Vidare kommer utveckling i strandnära lägen prövas  
enligt gällande strandskyddslagstiftling, där frågan 
om allmänhetens tillgång till vattnet beaktas. 

På Ljusterö finns enbart en kortare sträcka med 
cykelväg. Kommunen ska verka för ett utvecklat och 
säkert lokalt gång- och cykelvägnät genom samverkan 
med berörda väghållare, vilket framgår i det tematiska 
tilläggets planeringsriktlinjer. Majoriteten av vägarna 
är enskilda eller statliga. 

En skrivning om det rörliga friluftslivets avfallshante-
ring har tillkommit. 

Kommunen verkar för att skapa goda förutsättningar 
för fisk- och fågellivet.

Jord- och skogsbruk
Naturskyddsföreningen anser att jordbruksmark 
måste värnas och ges stöd för att kunna fortsätta 
att brukas, viktigt för den kulturmiljö som finns 
i skärgården behålls. Föreningen hänvisar till den 
av kommunen antagna jordbruksmarstrategi. Där 
beskrivs bland annat komplexiteten inom jord-
bruksmarkens produktionsvärde ur bland annat 
ett ekonomiskt perspektiv. Naturskyddsföreningen 

hänvisar även till texten i strategin som redogör för 
det lokala jordbrukets roll och betydelse i ett regio-
nalt perspektiv, där en långsiktig hållbar utveckling av 
kommunen inbegriper en strategisk markanvändning  
som möjliggör ett effektivt nyttjande av jordbruk-
smark, skogsmark och vattenområden. 

Naturskyddsföreningen i Österåker skriver i sitt ytt-
rande att i skärgården finns det en omväxlande natur 
med skog, hagmarker och ängar som bör bevaras 
genom bete för att behålla den biologiska mångfal-
den, Noret på Ljusterö tas upp som ett exempel på 
detta. Föreningen föreslår att det bör anläggas fler 
kolonilotter i anslutning till komprimerad bebyggelse 
samt att använda mark för betesdjur så att man har 
möjlighet att bevara jordbruksmark som en framtida 
resurs. 

Naturskyddsföreningen oroas av att jordbrukssektorn 
i denna skärgård står inför stora utmaningar både i 
form av pensionsavgångar bland lantbrukarna och låg 
lönsamhet. När antalet djurhållande gårdar minskar, 
ökar risken för igenvuxna marker, minskad biologisk 
mångfald och negativ påverkan på kulturlandskapet. 
De vill påtala riksintresset för områdena och föreslår 
att kommunen fastställer en övergripande plan för 
att bibehålla det öppna landskapet och det kulturarv 
som finns på dessa öar.  

På Ljusterö är det många bofasta människor och 
besökare som kommer utifrån för att plocka svamp 
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och bär i skogen. Då anser de att det är viktigt att 
ha ett skogsbruk som värnar om biologisk mångfald. 
Viktigt är också att behålla äldre skogsbestånd för 
den biologiska mångfalden.

Kommentar:

I det tematiska tilllägget finns flera planeringsriktlin-
jer där vikten av att beakta jordbruksmark framhålls, 
bland annat att ny bebyggelse bör undvikas på 
jordbruksmark och att hänsyn ska tas till jordbruks-
företagen vid planläggning eller andra beslut som 
kan påverka. Den bebyggelseutveckling som föreslås 
avses främst tillkomma inom befintliga strukturer. 
Jordbruksmark ska inte bebyggas om inte väsentligt 
samhällsintresse kan motiveras. 

I Hållbarhetsbedömningen med MKB görs bedöm-
ningen att planförslaget går i linje med kommunens 
jordbruksmarksstrategi. Vidare finns en planerings-
riktlinje om att stor hänsyn ska tas till kulturpräglade 
naturmiljöer med åker-, ängs-, och betesmark.  

Sedan samrådet har tillägg om jordbruksmarkens 
ekonomiska betydelse gjorts, bland annat genom en 
planeringsriktlinje om att möjliggöra för kombina-
tionsverksamheter kopplat till jord- och skogsbruk. 
I förslaget till det tematiska tillägget redogörs vilje-
riktningen om att ett aktivt brukande av skogen ska 
värnas. 

Marina näringar
Båtlivet är en naturlig del av skärgårdslivet, men det 
måste ställas krav så att det inte skadar fisk och fågel-
livet. Naturskyddsföreningen i Österåker föreslår att 
understödja moderna upptagningsmöjligheter, som 
möjlighet att förvara båten på land när båten inte 
används. Bottentvätt för giftfria båtbottnar, sanera 
befintliga varvsområden. Möjlighet att ladda sin båt-
motor. Begränsa åkandet av vattenskotrar till endast 
båtleder. Tänka på aspekten på ljusföroreningar 
genom att begränsa flödet av ljus genom flexibel 
belysning genom rörelsedektorer. Detta gäller också 
andra platser med belysning. Tömningsmöjligheter 
för båttoaletter.

Kommentar:

Det tematiska tillägget har tydliggjorts gällande att 
laddningsmöjligeter bör finnas för både bil och båt, 
där det är möjligt, exemplvis vid Ljusterö Åsättra och 
Linanäs. Vidare har det tillkommit ett förtydligande 
om att utveckling av marina näringar kommer kräva 
noggranna utredningar av ekologisk, fysisk och 
kemisk påverkan för möjligheten att uppnå eller 
upprätthålla miljökvalitetsnormerna.

I den nationella vattenskoterförordningen framgår att 
vattenskotrar bara får framföras i allmänna farleder 
samt inom områden som Länsstyrelsen har pekat 
ut. Det finns idag ett tiotal platser i kommunen där 
latrin från fritidsbåtar kan tömmas. 

Teknisk försörjning
Naturskyddsföreningen ställer sig positivt till 
utbyggnad av vindkraft med hänsyn till olika risk och 
hälsofaktorer. Möjlighet till att ladda sin bil och båt 
vid vissa centralpunkter som Ljusterö Åsättra, Östanå 
färjeläge, Linanäs.

Kommentar:

Se föregående kommentar. 

Sårbarhet, hälsa och klimat
Undersöka möjlighet att minska erosionen kring 
Furusundsleden och eventuellt titta på ny sträckning 
av Ålandstrafiken. Inte ge tillstånd för bebyggelse 
nära strandlinjen, värna strandskyddet. Fortsätta 
inspektionen av gamla avloppsystem.

Kommentar:

I planförslaget framgår att kommunen verkar för att 
minska trafiken och sänka hastighen på sjötrafiken 
längs Furusundsleden för att minska erosionen. 
Kommunen har dock ingen rådighet att fatta beslut i 
frågan.

All bebyggelse nära strandlinjen inom strandskyddet 
kommer att prövas i enlighet med gällande lagstift-
ning. Det gäller även för utveckling av exempelvis 
nya bryggor.
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Strandskydd och värdefulla vattenområden 
Naturskyddsföreningen oroas av att en ny utredning 
föreslår att strandskyddet ska försvagas kraftigt. 
Det vore förödande för vattenlevande organismer 
som är helt beroende av orörda strandnära livsmil-
jöer – bland annat fungerar de grunda vikarna som 
barnkammare åt fiskar. Stränder runt hav och sjöar 
är viktiga för den biologiska mångfalden. Vi vill att 
man i TÖPen håller kvar vid strandskyddet som det 
står i 7:13§ respektive 7:15§ miljöbalken. Var inte 
släpphänta vid ansökningar av strandskyddsdispens 
oavsett faktorer som sägs ge liten miljöpåverkan av 
åtgärden eller att den inte har effekt på allemansrätts-
lig tillgänglighet. Värna strandskyddet!

Vid exploatering, anser Naturskyddsföreningen, att 
hänsyn ska tas till områden med höga biologiska 
värden. Utveckla områdena med skötsel och tillsyn, 
för att skapa förutsättningar för fiske. Kan det 
tematiska tillägget värna gäddvikar och skapa förut-
sättningar för hållbart kustnära fiske för friluftsliv och 
möjliggöra för fiskenäringar? Naturskyddsföreningen 
säger att de inte har kunskap kring detta men att en 
handlingsplan bör tas fram.

Kommentar:

Kommunen delar ansvaret för att pröva strandskydds-
dispenser med Länsstyrelsen som har möjlighet att 
överpröva kommunens beslut. Kommunen kommer 
vid varje enskild ansökan om dispens undersöka 

lämpligheten utifrån bland annat gällande lagsiftning 
samt kommunens viljeinriktning för mark- och 
vattenanvändningen. 

Ingen utvedckling som påverkar känsliga vatten-
områden föreslås och på så sätt tas hänsyn till fiske. 
Kommunen har ingen rådighet över privata vatten 
men arbetar för att värna känsliga vattenområden när 
det finns ett intresse.

Entréer och naturrum
Naturskyddsföreningen efterfrågar både gröna- och 
blåa entréer för att berätta om platsers naturvärden. 
De anser också att dessa platser är lämpliga för infor-
mation om allemansrättens möjligheter och skydlig-
heter. Vid entréerna anser naturskyddsföreningen att 
det med fördel kan placeras skräpkorgar och annan 
infrastruktur för att göra det lätt att göra rätt. 

Naturskyddsföreningen välkomnar föreslagen etable-
ring av ett Naturrum på Finnhamn. Vid Naturrum 
kan sommarjobb ges till kommunens ungdomar, 
tömma sopor, sköta om och informera om platsen, 
bra möjlighet att sprida naturkunskap till den yngre 
generationen skriver Naturskyddsföreningen. 

Kommentar:

Gröna entréer pekas ut i plankartorna. 
Begreppsförklaringen av gröna entréer har förtydli-
gats gällande att det både handlar om tillgänglighet 

till grön- och vattenområden. Vid dessa entréer ska 
tydlig information finnas i form av exempelvis skyltar 
och kartor. 

I planförslaget framgår att hänsyn ska tas till alle-
mansrätten vid planering. För att öka allmänhetens 
tillgång till rekreationsmiljöer vid redan befintlig 
bebyggelse bör samverkan med fastighetsägare ske.

Planeringsriktlinjer

Naturskyddsföreningen hoppas att det tematiska 
tillägget inte bara uppmuntrar till en etablering 
och utbyggnad av förnybara energikällor, utan även 
verkställer att en utveckling av förnybara energikällor 
genomförs, dock med hänsyn till kust och skärgår-
dens natur- och kulturvärden.  

Kommentar:

I planförslaget framgår att kommunen ska främja 
förnybara energikällor med avsikten att det senare ska 
genomföras, exempelvis i form av vindkraftverk. 

2.4.5 Svinninge Marina   
Svinninge Marina är positiva till det tematiska tilläg-
get, men har efter det digitala mötet med kommunen 
följande reflektioner som de önskar att kommunen 
tar hänsyn till och gärna främjar. 
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De nämner att i det tematiska tillägget så framgår det 
att de marina näringarna ska stärkas och utvecklas 
vid redan befintliga verksamheter där förutsättningar 
finns. De fortsätter i sitt yttrande att beskriva 
utvecklingen av Svinninge marina från 1980 och 
framåt. De beskriver i sitt yttrande deras miljöarbete, 
bland annat gällande investering i en spolplatta med 
reningsverk, flera miljöstationer, toalettömnings-
stationer, solcellsanläggningar, med mer. Under 
2021 avser de att bygga en blästerhall, den första i 
kommunen, där båtar med miljöfarlig bottenfärg kan 
saneras på ett miljösäkert sätt. Idag finns det 7 lokala 
företag som tillsammans har över 40 heltidsanställda. 
Svinninge Marina anser sig tillhöra de verksamheter 
inom marina näringar i kommunen som bör ges 
möjlighet att stärkas och utveckla befintlig verksam-
het där nödvändig infrastruktur redan är på plats. 

Svinninge Marina önskar att man i det tematiska 
tillägget är mer specifika och för in i en exempel-
lista – där Svinninge Marina ingår – över befintliga 
verksamheter som ska ges möjlighet att utvecklas. På 
kartan på sida 51 vore det värdefullt att numrera och 
namnge de fem största marinorna. Om plats finns är 
det ännu tydligare om samtliga blåprickar får namn 
och antal båtplatser införda. 

Idag har Svinninge Marina många båtar i kö till 
bryggplatser. Österåkers kommun är i behov av 
ytterligare bryggplatser och i takt med det blir 
fler invånare i kommunen kommer efterfrågan på 

bryggplatser öka menar de. Ett miljö- och markef-
fektivt sätt att skapa fler bryggplatser kan vara att, 
där det går, förlänga existerande flytbryggor. Inom 
Svinninge Marina kan nuvarande kapacitet utökas 
med cirka 250 bryggplatser. 

Svinninge Marina önskar att man förslagsvis under 
stycket Marina näringar, specificerar så att begreppet 
’’utveckling’’ kan exemplifieras med bl.a. upptag-
ningsramper med spolplattor, laddningsplatser för 
eldrivna båtar, laddningsinfrastruktur och utökad 
båtförvaring på land när båten inte används. I 
kommunen finns det begränsad tillgänglighet till 
upptagningsramper för allmänheten, detta medför 
att båtar transporteras onödigt långa sträckor på land 
såväl som på vatten. De upptagningsramper som 
finns och används saknar ofta avspolningsplattor med 
avlopp och särskilt saknas funktion att ta hand om 
bottenfärg. 

Öster om och i anslutning till Svinninge Marina 
finns utrymme för en kaj för allmänheten som kan 
utvecklas enligt tidigare redovisat resonemang. De 
hoppas, genom dialog med kommunens mark- och 
exploateringsenhet, ges möjlighet att förvärva eller 
arrendera nödvändig mark från kommunen mot 
att Svinninge Marina åtar sig, att tillsammans med 
kommunen, bekosta och bygga samt sköta driften 
av en upptagningsramp med spolplatta. Svinninge 
Marina anser att en sådan upptagningsramp ska vara 
bemannad eller åtminstone övervakad och vid kajen 

skulle de kunna erbjuda snabbladdnignsmöjligheter 
för elbåtar, något som Svinninge Marina ser en 
utökad efterfråga för. Vidare skriver de i sitt yttrande 
att de skulle kunna erbjuda ’’båtplats på land’’ och 
förvara båtar på höjden i en ställning. Det är en tjänst 
som Svinninge Marina länge har erbjudit större båtar 
och det är ett bra, miljövänligt, platsekonomiskt 
alternativ även för mindre båtar och för båtdelnings-
tjänster då det inte kräver en bryggplats per båt samt 
verkligen minimerar behovet av bottenfärg. 

Under vintersäsongen förvaras cirka 700 båtar på 
land hos Svinninge Marina. Det tillfredsställer långt 
ifrån det behov som finns redan idag och många 
kommuninvånare hittar egna lösningar för vinterför-
varing av sina båtar. Det innebär som regel förvaring 
av båten i en privat trädgård vilket skapar problem 
med transporter av båtar genom centrum, miljöpro-
blem när båtar bottenbehandlas över ytor som inte 
är förberedda för att ta hand om miljögifter samt 
visuell förorening/grannbråk när båtar utan bygglov 
står uppställda i garageuppfarter och trädgårdar stora 
delar av året, till grannars irritation. 

Svinninge Marina har infrastruktur och maskinpark 
för att på ett markeffektivt sätt med låg miljöpå-
verkan kunna hantera vinterförvaring av båtar. Vi 
tolkar det som att TÖP kan ge stöd för att Svinninge 
Marina ges möjlighet att stärkas och utveckla sin 
befintliga verksamhet i enlighet med ovannämnda 
utvecklingsritlinjer bland annat genom att få 
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arrendera eller förvärva anslutande markyta sydost 
om anläggningen. 

Kommentar:

En utveckling av marina verksamheter föreslås. Ett 
fortsatt arbete krävs för att utreda vad exakt det 
kan komma att innebära för respektive verksamhet, 
utifrån dess olika förutsättningar. Infrastruktur är 
en av flera frågor som måste tas hänsyn till. Tillägg 
har gjorts som tydliggör vad utveckling av de marina 
näringarna kan innefatta. Laddinfrastruktur för båtar, 
effektiv båtförvaring på land, upptagningsramper och 
spolplattor för ett mer hållbart båtliv är sådant som 
lyfts. Namn på marinor har tillkommit i karta.

En ökad efterfrågan på båtplatser har identifierats och 
lyfts i planförslaget. I avsnittet Näringsliv och service, 
i del 4, framgår att många marina företag i kommu-
nen ser möjligheten att utvidga sina verksamheter. 
Genom innovativa lösningar och en mer effektiv 
markanvändning kan mark frigöras för att möta ett 
växande behov och efterfrågan. Trots det kvarstår ett 
ökat ytbehov både på land och i vattnet som genom 
en strategisk utveckling samtidigt kan ta hänsyn till 
befintliga värden, så som natur och allemansrättslig 
tillgänglighet.

2.4.6 Ingmarsö Byalag   
Ingmarsö byalag frågar sig i sitt yttrande vilka 
konkreta aktiviteter som måste genomföras för 

att Österåkers kommuns vision och miljömål ska 
uppnås. Vidare poängterar byalaget att skolfrågan 
behöver diskuteras och säkerställas för öns barn 
i framtiden, om skolan på Ljusterö är aktuell för 
Ingmarsös skolbarn är det viktigt att trafikmiljön vid 
Åsättra brygga på Ljusterö åtgärdas menar de. 

Friluftslivet måste organiseras menar Ingmarsö byalag 
med turistvärdar som även kan ha ett tillsynsansvar. 
Respekt för de som bor och lever på ön måste finnas 
liksom tydlig guidning i allemansrätten. En badplats 
dit rörligt friluftsliv kan hänvisas måste finnas och 
stödjas av kommunen. Vidare skriver byalaget att 
avfallshanteringen för det rörliga friluftslivet måste 
stärkas samt att kommunen måste organisera och 
ansvara för skyltning för det rörliga friluftslivet. 
Vidare redogör Ingmarsö byalag deras reflektioner 
kring det tematiska tillägget planeringsstrategier.

 – Attraktiva knutpunkter: Vad menas med 
attraktiva knutpunkter med offentlig service? 
Turistvärd?

 – Flexibelt och innovativt näringsliv: Hur ska 
kommunen medverka för att stärka befintliga 
bryggor och stödja marint näringsliv?

 – Tillgänglig kust och skärgård: Hur ska kommu-
nen värna strövområden på Ingmarsö?

 – Utveckla destinationer: Hur ska kommunen 
verka för en hållbar besöksnäring? 

 – Samverkan: Idag finns endast Skärgårdsrådet och 
det arbetet måste i så fall utvecklas.

Kommentar:

Planeringsstrategierna är framtagna för att uppnå 
framtidsbilden för år 2040. Om genomförandet av 
det tematiska tillägget följer de strategier, riktlinjer, 
hänsyn, intressen, behov och utvecklingsmöjligheter 
som anges i planen kommer framtidsbilden vara möj-
lig att uppnå. Kommunens vision och miljömål utgör 
planeringsunderlag och har varit av vikt vid framta-
gandet av planförslaget. I avsnittet Genomförande 
redogörs för hur det tematiska tillägget kopplar till 
kommunens vision och de sju målen.

Målpunkter för turism pekas ut i flera plankartor, 
bland annat för Ljusterö med omland där Ingmarsö 
är beläget. Förklaringen av begreppet har utvecklats 
och tydliggör att service i form av exempelvis toalet-
ter och avfallshantering kan erbjudas. Tydlig infor-
mation i form av skyltar och kartor ska finnas vid 
gröna entrér. Ingen ny kommunal badplats föreslås 
på Ingmarsö. 

Attraktiva knutpunkter med offentlig service kan 
exemplevis innefatta service i form av livsmedelsbu-
tiker, vård och omsorg, samt skola och förskola. I 
övrigt redogörs ovanstående punkter i planförslaget 
på en övergripande nivå. 

I förslaget till tematiskt tillägg redogör kommunen 
för möjligheten att vid större bryggor utveckla 
gemensam avfallshantering. Hur detta kan genom-
föras och i vilken skala behöver utredas närmre, vid 

519



39

Bilaga 3

utredning är tillgänglighet till platsen en viktig fråga 
att besvara. Efter samråd har tillägg gjorts angående 
ökade möjligheter att sortera avfall på Ingmarsö. 

Kust- och skärgårdsutveckling
Ingmarsö byalag skriver i sitt yttrande angående 
kust- och skärgårdsutveckling att replipunkten 
Ljusterö Åsättra behöver rustas upp för att bryggan 
där lastning, lossning av gods, trafik med tunga 
fordon och gångtrafikanter nu ej har åtskilda ytor. 
Stor säkerhetsrisk föreligger idag. Vidare skriver de 
att de analyser inför planläggning för bebyggelse som 
anges är mycket viktigt för att värna om Ingmarsös 
särskilda värden. Gällande transport och mobilitet 
menar Ingmarsö byalag att det är viktigt att kommu-
nens uppfattning om sjötrafiken beaktas i sjötrafikut-
redningen. En stor fråga är ekonomiska resurser för 
upprustning av bryggor. Vilket ekonomiskt ansvar 
kommer kommunen ta för upprustningen frågar 
byalaget.

Ingmarsö byalag undrar hur möjligheten för pedago-
gisk verksamhet kan stärkas och hur kommunen tän-
ker konkret kring ’’flexibelt utnyttjande av lokaler’’. 
Vidare beskriver de hur Ingmarsös jordbrukslandskap 
inom ramen för Norrgårdsstiftelsen måste beaktas 
samt att de frågar hur kommunen ska möjliggöra 
badmöjligheter på Ingmarsö. 

Gällande teknisk försörjning så anser Ingmarsö bya-
lag att kommunen redan idag måste säkra tillgången 
till energi och föra en dialog med berörda aktörer. 

Avfallshanteringen vid bryggorna måste samordnas 
med återvinningscentralen på Ingmarsö. 

Vidare skriver Ingmarsö byalag att man bör beakta att 
lokala satsningar måste göras av kommunen för att 
vägleda turister och möjliggöra en ansvarsfull besök-
snäring och positiva möten mellan öbor och turister. 
Precis som i ytterskärgården måste det finnas en 
friluftsplan för Ingmarsö för att värna naturområden. 

Ingmarsö byalag instämmer i skrivningen om att 
jordbruksmarken ska värnas för att landskapet ska 
kunna hållas öppet och ekologisk mångfald ska 
värnas med hjälp av jordbruk och djurhållning. 
Bostädernas utformning och utseende ska anpassas 
till befintlig bebyggelse så att den unika kulturmiljön 
inte fragmenteras. 

Ingmarsö byalag skriver i sitt yttrande att behov 
av isgående båt mellan Ljusterö Åsättra och Norra 
Ingmarsö är akut och måste lösas. Hur upprust-
ningen av bryggor ska ske som idag sköts och 
finansieras av vägföreningen på ön är en viktig fråga. 
Det är enligt Ingmarsö byalag helt uteslutet att 
finansieringen ska ske av fastighetsägarna på ön då 
bryggorna i stor utsträckning ska ta emot turister och 
möjliggöra kommunservice. Finansiering av bryg-
gorna måste hanteras lika  på kommunens fastland 
och på öarna. 

Effektiva och funktionella gods- och                     
leveranstransporter är avgörande för ett fungerande 

näringsliv på Ingmarsö. Omställningen till eldrift och 
hydrogen i båttrafiken måste påskyndas. Den plane-
rade hydrogenbåtslinjen mellan Österskär och norra 
Ingmarsö bör så snart det är möjligt utvärderas så att 
fler linjer kan komma i drift menar Ingmarsö byalag. 
Byalaget skriver i sitt yttrande också om behovet av 
reglering av vattenscoteranvändning. Dessa fordon 
är ej transportfordon och skadar naturintressen och 
upplevelsen av naturen samt djurlivet. 

Byalaget skriver i sitt yttrande att kommunens stöd 
behövs i utvecklingen av fler båtplatser för närings-
livets båtar. Dock måste samutnyttjande ske t.ex. 
gästhamnsplatser som i lågsäsong kan utnyttjas av 
hantverkare. Vidare framhåller Ingmarsö byalag att 
kommunen som en delägare av Norrgårdsstiftelsen 
har en viktig uppgift och en unik möjlighet att stödja 
ett fungerande jordbruk på ön. 

För att utvecklingen av besöksnäringen och turismen 
ska ske med hänsyn till kultur- och naturvärden 
måste en friluftsplan tas fram för Ingmarsö. Det 
får inte menar Ingmarsö byalag att förlita sig på 
idéella krafter och enbart privata initiativ, så hanteras 
inte kommunens motsvarande behov på fastlandet 
menar byalaget. Vidare ifrågasätter Ingmarsö byalag 
skrivningen om att skolan idag längs kusten och i 
skärgården har god kapacitet. De skriver att de inte 
har någon skola på Ingmarsö eller någon annan ö i 
Österåkers kommun. 
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Ingmarsö byalag frågar sig gällande planeringsriktlin-
jen om planera med hänsyn till skolverksamheternas 
behov och vad det innebär för Ingmarsö. Det måste 
finnas stadiga planer för barnomsorg menar de för att 
locka fler fastboende på ön. 

Vidare påpekar dem i linje med att kommunen ska 
verka för en hållbar utveckling av besöksnäringen 
att det måste tillkomma en friluftsplanering för 
Ingmarsö. 

Kommentar:

Åsättra på Ljusterö ska stärkas som replipunkt 
och ges förutsättningar att utvecklas med bland 
annat bättre samordning mellan olika trafikslag. 
Kommunen ska verka för att utveckla laddningsmöj-
ligheter för såväl fordon på land som på vatten.

I avsnittet Genomförande har ett tillägg gjorts där det 
framgår att behov finns av att ta fram en friluftsplan 
för Ljusterö och skärgården. Jordbruksmark beaktas 
i planförslaget, vilket bland annat framgår av flera 
planeringsriktlinjer samt genom ställningtagandet att 
fokusera tillkommande bebyggelse inom befintliga 
strukturer. 

I den nationella vattenskoterförordningen framgår att 
vattenskotrar bara får framföras i allmänna farleder 
samt inom områden som Länsstyrelsen har pekat 

ut. Kommunen har ingen rådighet att reglera eller 
begränsa vattenskotrar. 

Skrivningen om skolkapacieteten i planförslaget har 
ändrats till att skolan längs kusten och i skärgården 
har "en generellt god kapacitet". Intressekartan för 
näringsliv och service visar de tre platser där det idag 
finns skola, förskola och pedagogisk verksamhet, 
varav en på Ingmarsö. Hänsyn till skolverksamheters 
behov kan handla om exempelvis ytbehov och till-
gång till kollektivtrafik. Ytor för skola, förskola eller 
annan pedagogisk verksamhet beaktas vid planlägg-
ning och det tematiska tillägget redogör för riktlinjer 
om utvecklingen av offentliga rum. 

Friluftsliv och turism 

Ingmarsö byalag skriver att det bör tas fram en 
friluftsplan för Ingmarsö som säkerställer naturturism 
med förankring i lokala turistvärdar som en lokal 
näringsgren. Kommunen menar dem kan inte förlita 
sig på ideella krafter. De menar att det ska vara 
samma villkor för besöksnäringen på Ingmarsö som 
på kommunens fastland samt att avfallshantering och 
toaletter för turister måste ordnas.

Gällande planeringsriktlinjerna värna det båtburna 
friluftslivet menar byalaget att det är viktigt med en 
friluftsplanering samt behovet av lokala turistvärdar 
som kan guida och tillskapa det som kommunen 
skriver som verka för ett skonsamt rekreativt 

nyttjande av jordbruksmark. Vidare skriver Ingmarsö 
byalag om riktlinjen gällande samverkan med 
Skärgårdsstiftelsen och hur den samverkan ska gå till, 
de menar att stiftelsen har idag inga resurser att utöka 
sin verksamhet.

Kommentar:

Samverkan avses ske utifrån givna förutsättningar 
och behöver inte innebära ett behov av fler resurser. 
Kommunen vill med den planeringsriktlinjen tydlig-
göra att en samverkan är av stor vikt för genomföran-
det av planförslaget. Att föreslå turistvärdar bedöms 
inte lämpligt med hänsyn till det tematiska tilläggets 
översiktliga strategiska nivå. 

Se även tidigare kommentarer.

Kultur- och naturmiljö
Ingmarsö byalag skriver i sitt yttrande om sin oro 
över Östersjöns livsmiljö och konsekvenser av 
övergödning. De undrar på vilket sätt kommunen är 
engagerad i arbetet med havsmiljön i Östersjön.

Kommentar:

Att utreda påverkan på Östersjöns livsmiljö ligger 
utanför avgränsingen för arbetet med det tematiska 
tillägget. 
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Teknisk försörjning
Ingmarsö byalag skriver att källsortering måste på 
plats på Ingmarsö enligt plan liksom grovsopor och 
byggavfall på tillkommande återvinningscentral på 
ön. De skriver vidare att en mer noggrann analys av 
hur ett robust nät ska vara konstruerat behövs då det 
redan finns ny teknik för 5G som framtidens lösning.  
Vidare skriver de att det finns en förväntan om en 
robust elförsörjning för hela Ingmarsö.

Kommentar: 

Ett tillägg har gjorts gällande att en återvinningscen-
tral tillkommer centralt på Ingmarsö för flera fraktio-
ner. Det pågår ett arbete med att gräva ner elkablar 
och isolera luftledningar för att vädersäkra elförsörj-
ningen längs fastlandets kust och i skärgården. Att 
mer ingående analysera framtida lösningar ingår inte 
i arbetet med det tematiska tillägget. 

Klimat, risk och sårbarhet
Ingmarsö byalag skriver att bullerproblematik måste 
lyftas i det tematiska tillägget även på Ingmarsö. 
Vidare anser byalaget att kommunen i samarbete 
med nya markägare bör göra en inventering gällande 
gamla upplag av maskiner på privatmark som behö-
ver saneras. Vidare frågar de i sitt yttrande vad det 
finns för plan för att undvika erosion av strand som 
orsakas av reguljär båttrafik. De skriver att erosionen 
förstör fiskars lekplats och byalaget uttrycker att de 

har svårt att förstå hur båttrafiken tillåts erodera 
oersättliga strandlinjer.

Kommentar:

Tillägg har gjorts gällande att buller från verksamhe-
ter, vägar och transporter på vattnet är en aspekt att 
ta hänsyn till vid utveckling. För att minska buller 
ska åtgärder tas där det är möjligt samt att bullerkäns-
lig utveckling ska undvikas på platser där det inte är 
möjligt att begränsa ljudnivån. För att minska risken 
för erosion verkar kommunen bland annat för mins-
kad trafik och lägre hastigheter i Furusundsleden. 
Kommunen har dock ingen rådighet att fatta beslut i 
frågan. 

Att inventera gamla upplag på privat mark som kan 
behöva saneras ingår inte i avgränsningen för arbetet 
med det tematiska tillägget, men synpunkten noteras. 

Övrigt

Ingmarsö byalag skriver att det måste framgå tydligt 
vilka riksintressen som gäller för Ingmarsö och vilka 
konsekvenser det får på utvecklingen. De redogör för 
att riksintresset för kulturnaturvård är borttaget sedan 
2018 för Ingmarsö, men frågar sig om riksintressen 
för friluftsliv och naturvård fortfarande gäller och vad 
det innebär för Ingmarsö.

Kommentar:

I avsnittet Riksintressen och Natura 2000 redogörs 
de riksintressen som gäller för Ingmarsö, samt för 
övriga platser inom avgräsningsområdet. I hänsyn-
skartan framgår att Ingmarsö utgörs av både riksin-
tresse för naturvård och friluftsliv. Vidare redogörs 
ställningstaganden och beskrivningar för respektive 
riksintresse.

2.4.7 Friluftsfrämjandet Österåker  

Friluftsfrämjandet skriver i sitt yttrande att kust- och 
skärgården saknar viss infrastruktur för friluftsfräm-
jandet och de slår fast att de vill vara mer närvarande 
i området. 

De beskriver sin vision om olika leder som kan starta 
vid Åkersberga tätort och/eller på de större öarna 
Ljusterö, Ingmarsö och Husarö. Det kan vara vand-
ring- och/eller cykelleder sammanbundna av kanot-, 
skridskoleder, eller båttransporter som kommunen 
gör tillgängliga under sommarsäsongen skriver de. 
Vidare skriver de om behovet av startpunkter till 
lederna, det är viktigt att startpunkterna kan nås med 
bil, kollektivtrafik eller cykel skriver de. Det ska vara 
lätt att parkera, det ska finnas sophantering eventuellt 
toaplatser och det ska vara lätt både att lägga i och 
komma i kanoter skriver de, exempel på sådana 
platser är Åkersberga (Åkerskanal, Trälhavsbadet), 
Ljusterö, Ingmarsö och Husarö.
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Friluftsfrämjandet efterfrågar knutpunkter, främst 
på Ljusterö där en kan starta kanotturer eller paddla. 
Dessa knutpunkter bör utvecklas med parkerings-
möjligheter, eventuellt plats för förvaring av kanoter 
och där det är lämpligt möjlighet för sophantering 
samt toaletter. Friluftsfrämjandet pekar ut Södra 
Ljusterö och Ljusterö Åsättra som lämpliga platser. 
Dessa knutpunkter menar de ska bindas samman 
av vandrings- cykelleder eller promenadstråk. De 
nämner vikten av att dessa knutpunkter kan nås 
genom kollektivtrafik.

Vidare skriver friluftsfrämjandet att som en del 
av dessa leder ska det finnas några iordningställda 
rastplatser på de större öarna och eventuellt någon av 
de större ytterskärgårdsöarna. Dessa rastplatser ska 
vara iordningställda med grillpaltser, utrymme för att 
sätta upp tält, sophantering/sopsortering samt toalett. 
Det kan även finnas närhet till näringsliv på öarna, 
som affärer, B&B, restauranger och/eller kaféer, 
vilket även ger möjlighet att utveckla besöksnäringen. 
Viktigt är också att man enkelt kan komma i land 
på rastplatserna och att det finns digitala och/eller 
traditionella kartor tillgängliga för att enkelt hitta 
till de här rastplatserna och även till lederna på eller 
över vattnet. Samarbete med angränsande kom-
muner kan vara nödvändigt för att kunna skapa ett 
helhetserbjudande. Fler tillgängliga badplatser både 
nära Åkersberga, och ute på öarna skulle göra det 
attraktivt att ta sig ut, kanske badplatser skull kunna 

anläggas nära de rastplatser som beskrivs ovan och i 
anslutning till vandrings- och cykelleder. 

Vidare önskar friluftsfrämjandet ett tillägg om 
tillgänglighet för de som har funktionsvariationer, till 
exempel rullstolsbundna eller de som använder sig 
utav rollatorer. De skriver att med små medel skulle 
det gå att få ett mer tillgängligare friluftsliv. 

Kommentar:

Det tematiska tillägget är en övergripande plan som 
föreslår en strategisk utveckling för bland annat fri-
luftslivet. Stråk och områden pekas ut för satsningar 
på leder, skyltning och entréer. Genom förbättrade 
kommunikationer bedöms friluftslivet kunna få stora 
positiva effekter, vilket framgår av hållbarhetsbedöm-
ningen med MKB, bilaga 1. Genom att redogöra för 
gröna entréer och grön- och kulturmiljöstråk syftar 
det tematiska tillägget till att möjliggöra för ett mer 
hållbart, sammankopplat och attraktivt friluftsliv. 
Av planeringsriktlinjerna framgår att kommunen vill 
styra besöksnäringen och det rörliga friluftslivet till 
platser som tål den störningen. Sedan samråd har ett 
tillägg gjorts angående tillgängligheten till friluftslivet 
och Ljusterö Åsättra pekas ut som en lämplig plats 
för etablering av en ytterligare grön entré. Utpekade 
målpunkter för turism kan erbjuda viss service i form 
av exempelvis toaletter och hantering av avfall, vilket 
har förtydligats i planförslagets förklaring av begrepp.

I avsnittet Genomförande har ett tillägg gjorts där det 
framgår att behov finns av att ta fram en friluftsplan 
för Ljusterö och skärgården

Planförslaget innehåller en planeringsriktlinje som 
säger att besöksmål ska utvecklas tillgängliga för 
alla. Det innebär att alla människor, oavsett dess 
individuella förutsättningar, ska ha möjlighet att ta 
del av kommunens besöksmål. För att möjliggöra 
det behöver först platser med potential till förbättrad 
tillgänglighet identifieras.

Kommunen har ett fungerande samarbete med 
grannkommunerna kring den strategiska utveck-
lingen och kommer fortsätta samverka kring 
utvecklingen.  

2.4.8 STF Stockholm nordost  
Svenska turistföreningen ser positivt på Österåkers 
kommuns intresse för friluftlivsfrågor som berör 
natur- och kulturvård och hoppas på att den ambiti-
ösa planen kommer att genomföras. De ser positivt 
att kommunen satsar att på hemmaplan erbjuda ett 
varierande och rikt utbud av friluftsliv inom natur- 
och kulturområden som tillgängliga för kommunens 
invånare. Likaså att man satsar på att bibehålla 
värdefulla befintliga kulturområden, något som 
bidrar till kommunens attraktivitet menar svenska 
turistföreningen. Inte minst under det senaste året 
har det varit uppenbart att människor uppskattar 
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att det finns möjlighet att lätt ta sig ut i naturen, 
utan att åka långa sträckor. De ser också positivt 
på att kommunen inför nya projekt beaktar sådana 
aspekter redan innan beslut om nya planer tas, och 
att lämpliga åtgärder tas med redan vid planeringen 
av nya projekt. 

I Österåkers kommun finns ett flertal intressanta 
vandringsleder som bör underhållas och där det finns 
behov förbättras så att en god standard upprätthålls. 
Gärna i samråd med intilliggande kommuner som 
ansluter till aktuella vandringsleder så att dessa i hela 
sin utsträckning håller god standard och blir attrak-
tiva. Ett exempel på en sådan vandringsled som vi vill 
värna om är den så kallade Roslagsleden som delvis 
löper genom kommunen. På samma sätt som att 
det skapas nya leder och grönområden är det också 
viktigt att redan befintliga leder och grönområden 
upprätthålls och återskapas där så behövs. Svenska 
turistföreningen ser med intresse fram till att kom-
munens ambitioner i så stor utsträckning som möjligt 
kan komma att genomföras.

Kommentar:

Det tematiska tillägget redogör för värdet av ett 
hållbart och attraktikt friluftsliv för alla. Genom 
att koncentera friluftslivet till utpekade områden 
och leder avser det tematiska tillägget att bidra till 
fortsatta, samt utvecklade, områden för friluftsliv 
som är både tillgängliga och hållbara. Samverkan 

pekas ut som en viktig förutsättning för att genom-
föra föreslagen utveckling, bland annat gällande de 
mellankommunala frågorna. Se även kommunens 
kommentar under Friluftfrämjandets yttrande. 

2.4.9 Skanova  
Skanova har inom det tematiska tilläggets avgräns-
ning flera markförlagda teleanläggningar. Skanova 
önskar att så långt det är möjligt behålla befintliga 
teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika 
olägenheter och kostnader som uppkommer i sam-
band med flyttning. Skanova önskar i ett tidigt skede 
medverka i planarbetet, det vill säga när detaljplan-
arbete påbörjas, för att få med befintliga ledningar i 
planeringsunderlaget.

Kommentar: 

Noterat.

2.4.10 Äventyrens Ö AB  
Äventyrens Ö AB efterfrågar sjötransporter till andra 
öar än endast till de större hubbarna. Det är viktigt 
anser dem för att utveckla Roslagsregionen och skapa 
en levande skärgård längre än under fem sommar-
veckor. Persontransporter kvarstår som ett problem 
för de som bedriver verksamhet på platser som 
Äventyrens Ö AB. De skriver i sitt yttrande att den 

föreslagna linjen mellan Linanäs-Österskär kanske 
skulle kunna bli lösningen på sagda problem. 

Äventyrens Ö AB frågar sig om det är regionen som 
är ansvarig eller kommunen gällande kollektivtrafiken 
på vattnet. 

Kommentar:

I det tematiska tillägget föreslås flera platser för 
utveckling av nya bryggor, vilka syftar till att öka 
tillgängligheten även till kommunens öar. Regionen 
har rådighet över kollektivtrafiken på vattnet. 
Kommunen arbetar för att lyfta viktiga frågor till 
regionen, kopplat till kollektivtrafiken på såväl land 
som på vatten. 
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2.5 Privatpersoner
Vid samrådet av förslag till det tematiska tillägget 
för kust och slärgård i Österåkers kommun har 
yttranden från privatpersoner inkommit. Yttrandena 
har sammanställts i tabellform och lyfter de mest 
frekventa åsikterna per planeringsstrategi. Liksom 
övriga yttranden finns dessa att ta del av i sin helhet 
hos Österåkers kommun. 

Yttranden från privatpersoner

1.  Attraktiva knutpunkter

Fastboende efterfrågar utveckling av Ljusterö. 
Avseende lekplats, gym, utegym, båtplatser, 
cykelvägar, träningsbassäng för vattengympa och 
ett bättre torg. 

Det anses att Åkersbergas läge vid kanalen inte 
tas tillvara på. Åkersberga menas bli en sovstad 
istället för att vara en nod för folkliv. Det saknas 
koppling till skärgården och promenadstråk längs 
kanalen med fik och restauranger att besöka. 

Det efterfrågas ett förtydligande för vad som 
menas med Östanå färjeläge, samt vad som 
menas med den förslagna utvecklingen av 
platsen. 

Det anses nödvändigt att Österåkers kom-
mun bevisar och lever upp till begreppet 
”Skärgårdskommun”. 

Det efterfrågas att formuleringen kring utveck-
lingen av Östanå färjeläge, ska fyllas med mer 
konkret innehåll och tydligare mål.

Det föreslås en gästhamn vid inloppet av Åkers 
Kanal i närheten av lokal service, handel och 
restauranger, detta tros kunna göra Österåker 
kommun till en knutpunkt att besöka och skapa 
fler arbetstillfällen i kommunen.

Det anses att genom varsam förtätning med 
stor hänsyn till befintliga förhållanden är det 
möjligt att locka yngre fastboende. För att 
attrahera drivna individer tros det krävas hållbara 
boendemöjligheter i olika prisklasser. Det anses 
kunna möjliggöras om markägare får avstycka 
tomter och bebygga dessa med bostäder av olika 
prisklasser och upplåtelseformer. 

Kommentarer:

Det tematiska tillägget syftar till att skapa för-
utsättningar för skärgårdskopplingen samt skär-
gårdsidentiteten i Österåkers kommun. Genom att 
fokusera på fastlandets kuststräcka och skärgården 
vill kommunen genom det tematiska tillägget verka 
för en fortsatt utveckling av områdena. Detta bland 
annat genom att förslaget redogör för utveckling av 
bebyggelse, marina näringar och service samt turism 
och rekreation. 

Stora delar av fastlandets kust och skärgård är 
utpekade med områdestyp Landsbygd/skärgård. I det 
tematiska tillägget beskrivs de olika områdestyperna 
och vilken typ av utveckling som föreslås inom 
dem. Förslaget pekar ut ett antal lokala knutpunkter 
inom det tematiska tilläggets avgränsning. De lokala 
knutpunkterna föreslås utvecklas med bebyggelse 
och service. Ytor för näringslivet, skola och idrott ska 
beaktas vid planläggning och det tematiska tillägget 
redogör för riktlinjer om utvecklingen av offentliga 
rum. 

Det tematiska tillägget beskriver föreslagen utveckling 
på en övergripande nivå och vid framtida planlägg-
ning eller vidare arbete i kommunen kommer mer 
detaljerade utredningar göras. 

Det tematiska tillägget redogör för förslag på plat-
ser för utveckling av marina näringar, befintliga 
samt nya platser. Kommunen ska enligt föreslagen 
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planeringsriktlinje beakta vid planläggning markbe-
hovet hos de marina näringarna. I text och karta lyfts 
även transportsamband att stärka både på vatten och 
på land, detta inkluderar att kommunen ska enligt 
förslaget verka för ett lokalt gång- och cykelnät. 

Åkersberga ligger strax utanför det tematiska tillägget 
avgränsning men utgör trots det en viktig del av 
utvecklingen av fastlandets kuststräcka och skärgår-
den. Det tematiska tillägget pekar ut kopplingen 
till Åkersberga som en viktig del i att skapa hållbara 
transportsamband mellan fastlandet och skärgården 
och i förlängningen förbättrade regionala rörelser. 
Utvecklingen av Åkersbergs centrum hanteras inom 
planprogrammet för Åkersberga stad. Det tematiska 
tillägget bygger vidare på planprogrammet men går 
inte in i detalj på föreslagen utveckling. I det tema-
tiska tillägget redogörs värdet av Åkers kanal och dess 
roll i att stärka skärgårdskänslan i Åkersberga. Det 
tematiska tillägget nämner till exempel utvecklingen 
av gästhamnar längs Åkers Kanal och Tuna Fjärden. 

Det tematiska tillägget beskriver utvecklingen av 
Östanå färjeläge som transportnod. Tillägg har gjorts 
för att förtydliga vad kommunen menar med vidare 
utveckling av platsen. 

Genom föreslagen utveckling i det tematiska tillägget 
syftar dokumentet till att bidra till en mer utvecklad 
bostadsförsörjning längs fastlandets kuststräcka 
och i skärgården. Kommunen vill genom förslaget 
till tematiskt tillägg verka för ett varierat utbud 
av upplåtelseformer och hustyper, detta för att ge 

förutsättningar för människor att göra boendekarriär, 
att man ska kunna leva och verka i skärgården i 
alla stadier av livet. Det tematiska tillägger redogör 
även för vilka värden som är viktiga att ta hänsyn 
till vid utveckling, det kan handla om natur- och 
kulturvärden men även tillgången till infrastruktur 
och dricksvattenförsörjning. Vid utveckling behöver 
avvägningar göras mellan olika intressen. 

Nedan ges exempel på ändringar av det tematiska 
tillägget efter samråd.  

 – Tillägg till definitionen av markanvändningen 
landsbygd och skärgård med syfte att ge en tyd-
ligare vägledning gällande hur bostadsbebyggelse 
ska utvecklas och anpassas till omkringliggande 
miljön. 

 – Uppdatering av befolkningsstatistik med syfte att 
ge en mer aktuell bild över befolkningsföränd-
ringarna inom det tematiska tillägget. 

 – Tillägg till beskrivningen av befolkningsut-
vecklingen längs fastlandets kuststräcka och i 
skärgården med tydligare definitioner av fastbo-
ende, deltidsboende, fritidsboende och tillfälluga 
besökare. 

 – Tillägg gällande att Östanå färjeläge samt 
Ljusteröfärjeläge ska utvecklas samt att kommu-
nen ska samverka med berörda aktörer för att 
verka för en mer robust färjetrafik. 

 – Tillägg gällande att kommunen enligt förslaget 
ska verka för framtida sjötransporter från Östanå 
brygga. 

Yttranden från privatpersoner

2. Flexibelt och innovativt näringsliv

Då det lokala näringslivet anses ha en viktig roll 
för att skapa en levande skärgård, det efterfrågas 
därför en verksamhetskarta som visar säsong- och 
åretruntöppna verksamheter. 

Möjlighet för näringsidkare att källsortera på 
Ingmarsö efterfrågas.  

Stora sammanhängande åkerarealer anses viktigt 
för att kunna bedriva jordbruk ekonomiskt 
hållbart. En ekonomisk analys efterfrågas för 
värdet av jordbruksmarken i kommunen. 

Oro uttrycks kring att marina näringar föreslås 
stärkas och utvecklas vid redan befintliga verk-
samheter och bryggor. Det menas att den typen 
av utveckling i bland annat Margretelund och 
Östanå, skulle påverka kulturmiljö och värdefull 
skog. Samt att den infrastruktur som finns idag 
inte anses kunna hantera ökad användning. 
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Det efterfrågas förtydligande för vad den 
förslagna utvecklingen av marin verksamhet 
vid Sågviken kommer innebära i praktiken. 
Det anses olämpligt att öka trycket på vägen 
vid Sågviken, främst med tanke på den unika 
miljön i anslutning till slottet samt för de privata 
bostäderna vid Sågviken, därav anses det även 
olämpligt att utveckla marinverksamhet där.

Utmaningen att driva lönsamma verksamhe-
ter inom jord- och skogsbruk beskrivs. Och 
det efterfrågas bättre förutsättningar för att 
driva olika typer av verksamheter året runt i 
Skärgården. Med komplement som gårdsbutiker, 
övernattningsmöjligheter, lokalt odlade grönsaker 
etcetera. En förbättring tros kunna ske, men 
det anses också kräva att drivna människor har 
möjlighet att arbeta och bo på samma plats. 

Det anses motsägelsefullt att det tematiska 
tillägget ska värna om möjligheterna att bedriva 
ett aktivt jord- och skogsbruk. Samtidigt som 
utpekande värden som natur- och kulturvärden 
kommer påverka privata markägare möjlighet att 
utveckla sin näringsverksamhet. 

Det menas att skogsbruket bedrivs som en 
näringsverksamhet och där i finns målbil-
der, visioner och planer vilka bör beaktas av 
kommunen. 

Skrivningen angående att ny bebyggelse ska 
undvikas på jordbruksmark anses vara rimlig, då 
det menas att ett allt för fragmenterat jordbruk 
försvårar möjligheterna att bedriva ett aktivt 
jordbruk. Även angöringsvägar avråds från att 
anläggas på jordbruksmark då dessa är ekologiskt 
känsliga.

Kommentarer:

Det tematiska tillägget redogör för ett nuläge samt 
utveckling av näringslivet längs fastlandets kust-
sträcka och i skärgården. I förslaget till tematiskt till-
lägg redogör kommunen värdet av ett lokalt närings-
liv och identifierar viktiga platser för utvecklingen 
av det lokala näringslivet, som till exempel lokala 
knutpunkter, platser för marina näringar, Åsättra på 
Ljusterö och färjelägena vid Östanå och Ljusterö. Det 
tematiska tillägget redogör inte för exakta verksam-
heter och fördelning mellan dem inom det tematiska 
tilläggets avgränsning, utan redogör för näringslivet 
på en strategisk övergripande nivå. 

Det tematiska tillägget redogör för förslag på platser 
för utveckling av marina näringar, befintliga samt 
nya platser. Kommunen ska enligt föreslagen pla-
neringsriktlinje beakta markbehovet hos de marina 
näringarna vid planläggning. Med marina näringar 
avser kommunen verksamheter som sker på, i eller 
är beroende av resurser från havet samt verksamheter 
som bidrar med varor eller tjänster direkt riktade till 
de marina näringarna. Med föreslagen definition av 
marina näringar så möjliggörs en bredd av verksam-
heter och flexibilitet till begreppet. Det tematiska 
tillägget föreslår att marina näringar ska ha möjlighet 
att utvecklas på platser där det anses lämpligt för den 
typen av utveckling. Efter samråd har tillägg gjorts 
med att konstatera att ytterligare utredningar behöver 
göras vid planläggning och utveckling av marina 
näringar för att hänsyn tas till befintliga förutsätt-
ningar. Vidare anses efter samråd Sågenområdet vid 
Östanå inte längre lämplig som en plats för utveck-
ling av det marina näringslivet. 

Förslaget till tematiskt tillägg redogör för kommu-
nens inriktning gällande möjligheten att bedriva ett 
aktivt jord- och skogsbruk, bland annat föreslås att 
exploatering av jordbruksmark ska undvikas för att 
minska fragmentering och att barriärer för jordbruks-
verksamheter uppstår. Jordbruksmarkens värde är 
svårt att uppskatta, generellt anses all jordbruksmark 
vara brukningsvärd. I förslaget till det tematiska 
tillägget redogörs för jordbruksmarkens olika värden i 
relation till perspektiv som natur, kultur och frilufts-
liv. Sedan samrådet har tillägg om jordbruksmarkens 
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ekonomiska betydelse gjorts, bland annat genom 
planeringsriktlinjen om att möjliggöra för kombina-
tionsverksamheter kopplat till jord- och skogsbruk. I 
förslaget till det tematiska tillägget redogörs viljerikt-
ningen att ett aktivt brukande av skogen ska värnas. 
Vid utveckling ska avvägningar göras mellan olika 
värden, förslaget till tematiskt tillägg uttrycker värdet 
av ett aktivt jord- och skogsbruk samtidigt som andra 
värden identifieras och ska ta hänsyn till. 

I förslaget till tematiskt tillägg redogör kommunen 
för möjligheten att vid större bryggor utveckla 
gemensam avfallshantering. Hur detta kan genom-
föras och i vilken skala behöver utredas närmre, vid 
utredning är tillgänglighet till platsen en viktig fråga 
att besvara. Efter samråd har tillägg gjorts angående 
ökade möjligheter att sortera avfall på Ingmarsö. 
Nedan ges exempel på ändringar av det tematiska 
tillägget efter samråd.  

 – Tillägg om avfallshantering har gjorts i och med 
skrivning om skapandet av en återvinningscentral 
på Ingmarsö.  

 – Tillägg angående att möjligheten för kombina-
tionsverksamheter till jord- och skogsbruket ska 
värnas. 

 – Vid planläggning behöver vidare utredningar 
göras för att ta hänsyn till de förutsättningar som 
krävs vid etablering av marina näringar. 

 – Östanå har tagits bort som lämplig plats för 
utveckling av marina näringar. 

Yttranden från privatpersoner

3. Hållbara och funktionella transportsystem

Att planering finns för gång och cykelväg vid 
Skärgårdsbyn, Mellansjö, Norra Lagnö är mycket 
positivt.

Under vardagar på förmiddag och eftermiddag 
efterfrågas kortare restid mellan Linanäs och 
Danderyd.

Önskemål att Österåker kommun ska bygga 
interkommunalt, med turtrafik till större noder 
som Stockholm.

För fastboende i skärgården, utan fast väg eller 
reguljär båt, önskas möjlighet att byta helikopter 
till svävare i de fall där det är motiverat. 

Det anses att vetskapen kring miljöpåverkan på 
furusundsleden av fartygstrafiken bör fördjupas. 

Öarna innanför Ljusterö önskas benämnas i 
större uträckning, då det anses att de troligen 
kommer ske stor inflyttning dit och därför 
kommer behöva fungerande kollektivtrafik. 

En områdes- och säsongskartläggning gällande 
transportsystem efterfrågas eftersom det anses att 
omfattningen kan skilja sig stort under året. 

En målbild efterfrågas för optimering av hållbart 
tonnage. 

En fördjupning av sjötransportbehovet under 
vinterhalvåret till Linanäs efterfrågas. 

En utredning för vad restider betyder för utnytt-
jande efterfrågas, för att kunna skapa attraktiva 
kollektivtrafik som används.

Ett behandlade av fartygstonnage i det tematiska 
tillägget efterfrågas. Till exempel hur eltillgången 
och  tankmöjligheterna för vätgas kommer se ut 
för att tillgodose bruk av miljövänligare tonnage. 
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Förslaget att skapa förbindelse mellan Österskär 
och Linanäs anses onödigt och omöjligt att 
genomföra. Då det redan är högexploaterat av 
privata bryggor, samt att Linholmsviken tros 
sakna tillräckligt djup.

Förslaget att koppla trafikbryggan med 
Roslasbanans slutstation anses god, men 
en bytespunkt med tåg-båt/båt-tåg så anses 
avståndet mellan kollektivtrafiken för långt. 
Dagens passagerare tros vilja ha bekväma 
bytesmöjligheter. 

I kart-och textförslaget med båttrafik Österskär-
Linanäs, saknas omnämnande av öarna i 
Furusundsleden och Saxarfjärden. Även Lerviks 
brygga anses som nämnvärd i större utsträckning, 
med sin åretrunttrafik med Waxholmsbolaget 
som underlättar för ej bilburna invånare att ta sig 
ut i skärgården. 

Det efterfrågas bättre kollektiva landförbindelser 
med skärgården, samt fler parkeringsplatser.

Det anses viktigt att Östanå färjeläge som brygga 
för skärgårdsbåtar fortsätter användas, då det 
anses vara en välfungerande replipunkt.  

De existerande färjelederna önskas stärkas.

För en enklare hantering av att anlägga gång och 
cykelvägar på Ljusterö anses det att kommunen 
bör ta över ansvaret för trafikverkets vägar.

För båtkollektivtrafiken efterfrågas ett ökat 
turantal på vardagskvällarna. 

50km/h på hela Ljusterö, utom vissa ställen med 
30km/h efterfrågas.

Det efterfrågas en pendlingsbåt mellan Linanäs 
och Österskär, samt sommarfärja mellan Tranvik 
och Boda.

Muddring vi Ljusterö Åsättra replipunkt anses 
nödvändigt så tung båttrafik kan angöra vid 
bryggan.

Det efterfrågas att Brottö återigen ska ha 
kollektivtrafikförbindelse till Ljusterö Åsättra. 
Fördelar tros bli att det blir en starkare knytning 
till Österåker, samt att Stockholmare kan åka 
kollektivt via Åsättra så färre hämtningar behöver 
ske med privata båtar. 

Det efterfrågas möjligheten att resa med skär-
gårdsbåtarna alla tider. Möjligheten att resa 
med båt värdesätts och flera olika replipunkter 
ifrågasätts då det tros främst skapa behov av fler 
parkeringsplatser och vägburentrafik. 

Det anses positivt med en utveckling av en cykel/
gångväg utefter 276:an och efter Ljusterös stora 
vägar. Då tros människor kunna njuta av naturen 
utan att åsamka skada. 
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Önskas förbättrade möjligheter för gång- och 
cykeltrafik längs stråket Linanäs upp till Östra 
Lagnö, då tros ön bli mer attraktiv för både 
boende och turister.

Sträckan Margretelundsvägen till Söralidsvägen 
anses sakna fullgod belysning samt gång/cykel-
väg. Detta bör förbättras av säkerhetsskäl men 
även för att stärka kontakten med vattnet.

Önskemål förs fram om att göra Skärgården mer 
tillgänglig för kommunens invånare. Det saknas 
ett rimligt sätt att resa till Lerviks brygga till 
exempel, eller att kunna ta båten från skärgården 
till jobbet i Stockholm. Tillägget av en brygga 
från Österskär tros öka tillgången till Skärgården 
avsevärt.

Genomfartstrafiken på Östanåvägens samfäl-
lighet anses problematiskt. Vägen anses inte 
anpassad för ökad trafik och det tros även öka 
nedskräpning och inbrott i området.

En cykelväg längs med väg 276 på Ljusterö 
föreslås för att öka tillgängligheten på ön.

Kommentarer:

Det tematiska tillägget beskriver transportsystemet 
på en övergripande nivå och redogör inte för exakt 
utformning. Detta kommer utredas i kommande 
trafikplaner och vid planläggning. 

Genom föreslagen utveckling syftar det tematiska 
tillägget till mer effektiva och hållbara resor, bland 
annat genom stärkta transportsamband mellan 
fastlandet och skärgården. Det tematiska tillägget 
redogör även för elförsörjning, laddningsmöjligheter 
för olika fordon och ytbehov av teknisk infrastruktur 
för att möjliggöra hållbara transporter.   

Samarbetet mellan kommunen och andra väghållare 
som till exempel Trafikverket är en viktig förutsätt-
ning för att möjliggöra föreslagen utveckling. Under 
hösten 2021 påbörjade Trafikverket tillsammans med 
Österåkers kommun och andra berörda aktörer att 
ta fram en åtgärdsvalstudie över trafiksituationen på 
Ljusterö. I en sådan åtgärdsvalstudie kommer viktiga 
transportkopplingar att utredas vidare samt åtgärder 
identifierats.

Utveckling av replipunkten Åsättra på Ljusterö 
redogörs i det tematiska tillägget. Platsen ska ges möj-
lighet att utvecklas för att fungera som en funktionell 
replipunkt, både gällande tillgänglighet och hantering 
av olika transporter. 

Nedan ges exempel på ändringar av det tematiska 
tillägget efter samråd.  

 – Tillägg gällande att kommunen ska verka för 
framtida sjötransporter från Östanå brygga. 

 – Förtydligande om att Östanå- och 
Ljusteröfärjeläge föreslås utvecklas, och till-
sammans med berörda aktörer ska kommunen 
samverka för en mer robust färjetrafik. 

 – Förtydligande om vilka fler aspekter som är 
viktiga att utreda för eventuell lokalisering av 
brygga i Österskär för sjötransporter. 

 – Tillägg gällande vilka strategiska platser som bör 
utvecklas med ökad turtäthet. 

 – Tillägg om vilka bryggor längs förelsaget trans-
portsamband mellan linanäs och österskär måste 
utredas vidare. 

Yttranden från privatpersoner

4. Tillgänglig kust och skärgård

Det anses att det finns ett behov av fler kom-
munala badplatser, båtplatser och bryggor. Inte 
endast vid Åsättra och Linanäs på Ljusterö.

Det saknas politik för att underlätta tillgången 
och tillgängligheten för fritidsbåtar. 
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Det anses att frågor som berör bryggor, kajer och 
sjöfart bör behandlas separat, då det anses att det 
tematiska tillägget kommer försent för att kunna 
behandla dem.  

Det föreslås att vandringsleder på land komplet-
teras med leder på vattnet i form av ö-luff

Det efterfrågas en tydligare kommunikationsplan 
så gäster lättare kan hitta ut till skärgården.

Det anses att allemansrätten inte kan inkludera 
privata brygganläggningar eller båtsjösättnings-
ramper. Frågan ställs vem som ska bära ansvaret 
vid olycka om allmänheten har rätt att nyttja 
privata anläggningar.

Skrivningen i det tematiska tillägget som syftar 
till att kommunen ska värna om det båtburna 
friluftslivet ifrågasätts. Frågan ställs hur det ska 
ske utan att lättnader i strandskyddet upprättas.

Det anses att det rörliga båtlivet i kommunen 
spelar en viktig roll för det rörliga friluftslivet. I 
och med detta är det viktigt att det finns tillgäng-
liga båtplatser med avfallsstationer och diverse 
andra faciliteter. 

Det efterfrågas djupare analys av de bilburna 
friluftslivet i Österåker. Husbilar anses inte ha 
tillräckligt med ställplatser i Österåkers kommun, 
trots att de tros kunna bidra till den lokala 
ekonomin. Platser som föreslås som ställplatser 
är: Östra Lagnö, Åsätra replipunkt, Wira Bruk 
området, Runö station, längs med åkerskanal, 
Domarudden, Breviksbadet och Säbyviken. 

Det uttrycks oro över den förslagna utvecklingen 
med grön- och kulturstråk samt friluftsområde 
i Gärdsvik och Ljusterö Åsättra. Den förhållan-
devis orörda naturen vid Gärdsvik och Skären 
anses vara det vackra där. Och farhågan är att den 
planerade utvecklingen kommer bidra till mas-
sturism, vilket tros slita på stigar, öka motortrafik 
och parkering på olämpliga ställen, öka oönskad 
eldning, samt öka nedskräpningen i området. Att 
allemansrätten finns anses göra området tillräck-
ligt tillgängligt för besökare. 

Det anses att det rörliga friluftslivet är positivt, 
men att det dock inte bör koncentreras ytterligare 
då det tros medföra nedskräpning som markägare 
måste sköta.

Det efterfrågas större insikt kring förutsättning-
arna för hävandet av naturbetesmarker med stor 
biologisk mångfald. Samt att större hänsyn ska 
tas till problematiken kring att färre och färre 
människor är vana att uppträda i närheten av lös-
gående kor. Den ökade frekvensen av människor 
som eftersträvas besöka kommunen, tros skapa en 
obalans och omöjliggöra ett störningsfritt bete för 
nötkreatur. 

Det menas att det sker ett överfiske i Ryssviken/
Ryssudden samt Horsvik. Ett tidigare gott 
bestånd av abborre och gädda anses nästan helt 
borta. Ett upprättande av god fiskevård i området 
efterfrågas.

Det menas att fartygstrafiken i Furusundsleden 
påverkar unika strandmiljöer, samt naturbetes-
marken i Horsviken, Mälbyön och Ryssudden. 
Trafiken leder till erosion, viktig vass för fågellivet 
försvinner och kreatur fastnar i leran. Det menas 
även att det är olämpligt att anlägga promenad-
stråk utmed stranden. 
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Grönstråket längs med vattnet, med tillhörande 
grön entré vid Östanå färjeläge som föreslås i det 
tematiska tillägget anses illa valt, det tros att det 
kommer ge oöverstigliga problem och försvåra 
möjligheterna för kombinerat jordbruksdrift. Det 
anses att området inte klarar av ett högre tryck av 
boende eller besökare. 

En farhåga uttrycks kring det planerade grön-
stråket efter skären på Ljusterö som kommer 
attrahera besökare, främst med tanke på jakten 
som bedrivs för att hålla ner vildsvinsbeståndet i 
skick, och hur ovana besökare kommer störa den 
förebyggande jakten. Ett sådant grönstråk skulle 
även störa fågellivet och signalkräftan som finns 
här. Det anses att få markägare kommer orka ta 
hand om markerna med samma entusiasm som 
de gör idag om området blir befolkat av ovana 
besökare. 

Uttrycker oro över att områden som bedrivs för 
aktivt skogsbruk är utpekat som friluftsområde. 
Då den klassificeringen tros påverka verksam-
heten negativt. Problem som tros uppstå är mer 
nedskräpning, svårare att bedriva jakt på ska-
dedjur som vildsvin mer skador på marken.

Det uttrycks oro över det utpekade grönstråket 
längs fastlandets kuststräcka vid Östanå. Det 
menas att dessa måste anläggas med omsorg samt 
att fastighetsrättsliga intressen bör beaktas. 

Angående förslaget av utveckling av Östanå 
färjeläge, grön entré och grönstråk. Det tematiska 
tillägget redogör för att vid etablering av grönst-
råket så behöver aspekter som rastplats, parkering 
och avfallshantering studeras närmare. Den typen 
av planering på privatägda fastigheter anses vara 
orimlig.

Angående förslaget av utveckling av Östanå 
färjeläge, grön entré och grönstråk. Det tematiska 
tillägget redogör för att vid etablering av grönst-
råket så behöver aspekter som rastplats, parkering 
och avfallshantering studeras närmare. Den typen 
av planering på privatägda fastigheter anses vara 
orimlig.

Det efterfrågas förbättrad tillgänglighet till vatt-
net för hela Ljusterö generellt. Förbättrade och 
tillbyggnader på befintliga brygganläggningar, 
samt ytterligare angöringsplatser i kombination 
med badplatser önskas.

Det anses att vattnet borde vara tillgängligt 
för alla och efterfrågas därför en gångväg längs 
vattnet i hela Österskär och Margretelund och på 
så vis även stärka skärgårdskänslan.

De flesta av markägarna på södra Ljusterö bedri-
ver ett skogsbruk som värnar om nyckelbiotoper 
och naturvärden. Att kommunen nu planerar att 
dessa områden ska användas för turism och fri-
luftsliv ifrågasätts och det anses att dessa område 
redan är hårt ansatta av det befintliga friluftslivet. 
Produktionsbortfall och andra skador påverkar 
både jord- och skogsbruket när turismen ökar.

Det anses att det tematiska tilläggets planerade 
grönstråk på Ljusterö inte kan genomföras utan 
markägares tillstånd, det menas även att trycket 
på dessa marker redan är högt och därför borde 
inte rekreation ökas mer här. 
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Om kommunen vill uppmuntra allmänheten till 
att beträda privat mark, speciellt en sådan med 
ekonomisk verksamhet, anses det att förståelse 
måste öka för vilka komplikationer det medför 
för den privata markägaren. Det anses även 
att allmänheten måste bli bättre informerade 
angående att visa respekt mot privat egendom 
och förstå sina skyldigheter när de beträder privat 
mark.

Att utveckla ett rekreativa stråk mellan Ingmarsö 
och Finnhamn anses onödigt då det menas att 
den kopplingen redan existerar. Istället efter-
frågas ekonomiskt stöd från kommunen för att 
sköta lederna samt underhålla badplatsen på 
Norrgårdens mark. 

Kommentarer:

Det tematiska tillägget som strategiskt dokument 
syftar till att stödja kommunens arbete med att 
tillskapa en levande kust och skärgård. I processen 
med att ta fram det tematiska tillägget så har diskus-
sion och samtal förts med olika aktörer, bland annat 
politiker, kommuninvånare, företag och organisatio-
ner. Tillägget ska visa på kommunens vilja gällande 
mark- och vattenanvändning och fördjupas sig inte 
inom specifika frågor om drift och skötsel av olika 

platser, utan det är frågor som hanteras i kommunens 
löpande arbete. 

Det tematiska tillägget föreslår utredning om två 
kommunala badplatser inom det tematiska tilläggets 
avgränsning. Vidare redogör tillägget för platser som 
anses lämpliga för utveckling av marina näringar samt 
gästhamnar men det tematiska tillägget tar inte ställ-
ning till vem som ska driva eventuella verksamheter.

Det båtburna friluftslivet hanteras inom det tema-
tiska tillägget, bland annat genom redogörelse för 
utvecklingspotentialen hos kommunens marina 
näringar. I förslaget till tematiskt tillägg beskrivs 
hur utvecklingen av det båtburna friluftslivet, bland 
annat i relation till olika naturvärden. Tillägget 
föreslår en utveckling som begränsar den negativa 
påverkan som bryggor och det båtburna friluftslivet 
kan ha på naturen. Det tematiska tillägget föreslår 
att befintliga ytor för de marina näringarna ska ges 
möjlighet att utvecklas och effektiviseras, detta för 
att värna om värdefulla naturområden. Även nya 
platser har pekats ut som lämpliga för utveckling av 
det marina näringslivet, men dessa har lokaliserats 
till områden som redan är ianspråktagna samt platser 
där utredningar visar att det inte finns lika stora 
naturvärden. 

Det tematiska tillägget redogör på en övergripande 
nivå för hantering av avfall, latrin, och tillgång till 
toaletter. 

Det tematiska tillägget tar inte ställning till hur 
allemansrätten ska tolkas, utan bekräftar att den 
finns, och innebär både rättigheter och skyldigheter, 
och behöver hanteras inom den fysiska planeringen 
framöver.

Det tematiska tillägget föreslår en utveckling av 
friluftslivet längs fastlandets kuststräcka och i skär-
gården. Genom förslag som gröna entréer och olika 
stråk för natur och kultur syftar tillägget till att öka 
tillgängligheten till dessa platser. Friluftslivet och dess 
utveckling ses som en av flera olika värden och intres-
sen i det tematiska tillägget. Tillägget beskriver att 
vidare utredningar måste till för att kunna tillskapa 
föreslagna funktioner. Utredningar för att titta på 
lämpligheten att utveckla gröna entréer, områden för 
friluftsliv samt stråk. Vid utveckling behöver hänsyn 
tas till andra värden och intressen utöver friluftslivet, 
det kan handla om naturvärden, markägarintressen 
eller andra intressen som det tematiska tillägget vill 
värna om. Friluftslivet som intresse är också värdefullt 
och det behöver ske avvägningar de olika intressena 
emellan. 

Inom det tematiska tilläggets avgränsning så har 
Österåker lite markinnehav, större delen av föreslagen 
utveckling och de möjligheter som presenteras inom 
tillägget föreslås på annan än kommunal mark. Det 
är därför viktigt med samverkan olika markägare 
emellan för att skapa utveckling. Samverkan med 
markägare är en av de viktigaste förutsättningarna 
för att tillskapa de funktioner som det tematiska 
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tillägget vill möjliggöra. Det är i stor utsträckning på 
initiativ av markägare som föreslagna funktioner kan 
tillkomma. Det tematiska tillägget slår fast de privata 
markägarnas funktion.  

Vid utveckling av friluftslivet så behöver hänsyn tas 
till bland annat jord- och skogsbruket. Detta är något 
som beskrivs i förslaget till tematiskt tillägg. Ett aktivt 
jordbruk beskrivs till exempel som en förutsättning 
för att bibehålla de värdefulla kulturlandskapen som 
också är en del av upplevelsevärdet för friluftslivet. 
Inom tillägget ges förslag på hur skogs- och jordbru-
ket bör värnas och därmed även förutsättningarna 
för hur utvecklingen av friluftslivet kan se ut. Vid 
utveckling föreslår det tematiska tillägget att barriärer 
som förhindrar ett aktivt brukande av jorden ska 
undvikas samt att förutsättningar ska ges för djurhåll-
ningen och ett hållbart skogsbruk. Fragmentering av 
jord- och skogsbruk lyfts i det tematiska tillägget som 
något att undvika vid utveckling. 

För att tydliggöra bland annat markägarnas intressen 
har olika områden utpekade för friluftslivet tagits 
bort i utvecklingskartorna. Vidare har föreslagna 
stråk gjorts mer schematiska för att förtydliga att de 
är förlag på utveckling som det tematiska tillägget vill 
möjliggöra men att det är upp till berörda markägare 
om det sker eller inte. 

Hantering av avfall från det rörliga friluftslivet samt 
information om rättigheterna och skyldigheterna 

med allemansrätten är viktiga förutsättningar för att 
utveckla ett hållbart friluftsliv, på land och i vattnet. 
Förutsättningarna skiljer sig från plats till plats och 
det är därför viktigt att utreda möjligheterna vid 
varje enskild plats för att möjliggöra för en hållbart 
friluftsliv.  

Det tematiska tillägget föreslår utveckling av mål-
punkter för turism med möjlighet för bland annat 
övernattning, vidare pekas en campingplats ut. Vad 
de föreslagna målpunkterna för turism kan innehålla 
får utredas närmre när en vilja finns att faktiskt 
utveckla dessa. Det tematiska tillägget pekar inte ut 
specifika platser för det bilburna friluftslivet utöver 
det som nämns generellt under friluftslivet eller i det 
tematiska tilläggets ambition att utveckla målpunkter 
för turism. 

Nedanstående ges exempel på ändringar som har 
gjorts efter samråd. 

 – Ljusterö Åsättra utpekad med grön entré. 
 – Utredningsområde för friluftsliv söder om Örsö 

har tagits bort på kartan. 
 – Tillägg om tillgänglighet till utveckling av 

målpunkter för besöksnäringen. 
 – Förtydligande om gästhamnar med tillhörande 

funktioner för att tillskapa ett hållbart båtliv. 
 – Stråken har gjorts mer schematiska för att förtyd-

liga att detta är intressanta platser för utveckling 
av frilfutslivet men att det sker med hänsyn till 

olika intressen som exempelvis markägarintressen 
och natur.

 – Förtydliganden om avfallshantering, bland annat 
kopplat till det rörliga friluftslivet. 

Yttranden från privatpersoner

5. Utvecklade destinationer

Breviksbadet anses ha mycket att erbjuda utöver 
bad och det föreslås att det utvecklas så fler kan 
upptäcka och njuta av dess vackra miljöer och 
historia. 

Det föreslås att riva de gamla husen i Linansäs 
och bygga sjöstugor för uthyrning för olika typer 
av butiker och verksamheter istället. 

En tydlig definition av vilka områden av 
Österåkers kust och skärgård som räknas till 
besöksnäringen efterfrågas. 
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Förtöjningsbojar föreslås läggas ut i känsliga 
välbesökta naturhamnar för att undvika skada på 
känsliga marina miljöer. 

Trälhavet anses vara en viktig destination för fri-
lufts- och rekreationsområde som inte bör störas 
av transportled på vattnet under vintertid. Istället 
föreslås att båtar trafikerar längs kusten istället.

Kollektivtrafiken föreslås anpassas till de utpe-
kade besöksmålen.

Ifrågasätter den eventuella kanotleden söder om 
Örsö, då aktiviteten redan nu tros störa djurlivet. 

Det uttrycks oro angående vidare utveckling 
kring idrottsplatsen i Löt. Då det redan nu 
anses vara stora problem med nedskräpning 
och dumpande av diverse avfall i anslutning till 
idrottsplatsen, så finns en oro vad som kommer 
ske med ännu fler besökare av platsen.  

Det efterfrågas bättre övernattningsmöjligheter 
på Östra Lagnö.

På grund av det den känsliga natur som finns 
på Östra Ingmarsö, anses det olämpligt att 
planera för mer övernattningsmöjligheter där, 
då det anses att området inte bör utsättas för ett 
ökat friluftsliv. Istället föreslås en koncentrerad 
utveckling ske på Finnhamn. 

Kommentarer:

Det tematiska tillägget föreslår en utveckling av mål-
punkter för turism samt andra platser som anses vik-
tiga för besöksnäringen. De utpekade målpunkterna 
för turism ses som strategiska platser att utveckla, 
med till exempel ökade möjligheter för övernattning. 
Genom att koncentrera utvecklingen för besöksnä-
ringen till vissa platser syftar det tematiska tillägget 
till att bevara värdefulla natur- och kulturvärden 
samt bidra till positiva klustereffekter för företag. 
Det tematiska tillägget föreslår bland annat hållbara 
förtöjningsmöjligheter för båtar i naturhamnar för att 
värna om den värdefulla marina miljön. Breviksbadet 
är en av de platser som har betydelse för besöksnä-
ringen som också föreslås stärkas som plats. 

Tillgänglighet och möjligheten att åka kollektivt till 
de föreslagna målpunkterna för turism är en förut-
sättning för att kunna möjliggöra för en mer hållbar 
besöksnäring. Målpunkter har pekats ut baserat på 
bland annat möjligheten att åka kollektivt till platsen 

och där är det därför viktigt att kommunen fortsatt 
för en kontinuerlig dialog med de aktörer som ansva-
rar för kollektivtrafiken längs fastlandets kuststräcka 
och i skärgården. 

Utvecklingen av friluftslivet och destinationer för 
besöksnäringen sker i samsyn med andra värden och 
intressen. Vid utveckling är det viktigt att arbeta 
vidare med avvägningar mellan olika intressen för 
att minimera eventuella negativa konsekvenser av till 
exempel djurlivet. 

Det tematiska tillägget redogör inte i detalj för vad 
en målpunkt för turism bör innehålla, utan det är 
beroende på platsens förutsättningar. De lokala 
knutpunkterna, som tillexempel Linanäs, är viktiga 
punkter för att stärka besöksnäringen. 

Vidare föreslår det tematiska tillägget ingen särskild 
utveckling vid Löt, och efter samråd har man i kartan 
tagit bort utredningsområdet för friluftsliv söder om 
Örsö. 

Nedan ges exempel på ändringar av det tematiska 
tillägget efter samråd.  

 – Förtydligande kring Siaröfortet samt Klintsundet 
gällande utveckling för besöksnäringen. 

 – Tillägg Ljuserö golfklubb. 
 – Örsö som område för friluftsliv har tagits bort i 

kartan.
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Yttranden från privatpersoner

6. Hållbara livsmiljöer

Lekplatser vid Ljusterö torg och Linanäs är 
efterlängtat.

Det efterfrågas att fler bostäder byggs på 
Ingmarsö så barnfamiljer och näringsidkare kan 
flytta dit. 

Från kommunen efterfrågas större stöttning 
för ideellt kulturellverksamhet i skärgården. 
Inte endast bidrag utan även konsultation och 
handledning. 

Det efterfrågas 6-årsverkssamhet på Ingmarsö, 
då barn först vid 6 årsålder får åka reguljärtrafik 
själva. 

En läkarstation som har öppet året om efterfrågas 
på Ljusterö.

En komplettering med förtydligande av deltids-
boendes roll för skärgården och fördjupad analys 
av deras specifika behov efterfrågas.

Tveksamheter framförs angående de områden 
som pekas ut som riksintressen, då markägare 
riskerar att få sämre möjligheter att få bygglov. 

Uttrycker oro angående förändring av djurlivet 
längs med kusten. Menar att det skett en ökning 
av vildsvin som försvårar möjligheterna att 
bedriva jordbruk. Det menas att skarv och dov-
hjort även de är skadliga för vissa naturvärden, 
samt att dessa problem bör åtgärdas förvaltande 
genom jakt, något som det rörliga friluftslivet 
däremot anses försvåra. 

Det uttrycks att den fotbollsplan vid Östanå som 
ursprungligen uppfördes på initiativ att ge tillfälle 
för rekreation för de boendes barn, inte hade för 
avsikt att tjäna kommersiell föreningsverksamhet. 
Det tros att ett utökat nyttjande kommer störa 
omgivande fastigheter. 

Det utrycks att jord- och skogsbruket vid 
Gärdsvik och hur kulturlandskapet är en produkt 
av generationer av släkt som har vårdat och 
brukat landskapet. Det uttrycks att det finns en 
problematik vid byggnationer vid generations-
skifte, det menas att myndigheterna är emot den 
typen av utveckling. 

Problematiken lyfts angående det låga fiskbestån-
det i sjön skären. Överfiske samt djur som bland 
annat skarv och säl tar allt.

Det anses positivt hur det tematiska tillägget 
beskriver bevarandevärdet av kulturlandskapet. 
Vilket menas vara en produkt av hårt arbete och 
omvårdnad av flera generationer.

Det efterfrågas att mindre byar och gårdar där 
befintliga boendemöjligheter är begränsade 
beaktas särskilt för att yngre generationer ska 
ha incitament att stanna och utveckla dessa 
samhällen.
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Det anses positivt att exploatera närliggande 
Östanå färjeläge, dock ifrågasätts den inritade 
markeringen norr om Östanå slott. Det anses 
att en sådan utveckling skulle innebära negativ 
områdespåverkan, specifikt på kulturmiljön och 
den befintliga skogen.  

Det föreslås att Storträsk ska skyddas som 
vattenskyddsområde då det är dricksvattentäkt, 
alternativt bli en del i ett större naturreservat på 
Ingmarsö 1:5 eventuellt Ingmarsö 2:3, om mar-
kägarna är positiva till den typen av utveckling. 

Kommentarer: 

Planförslaget pekar ut ett antal lokala knutpunkter 
inom det tematiska tilläggets avgränsning. De lokala 
knutpunkterna föreslås utvecklas med bebyggelse 
och service. Ytor för näringslivet, skola och idrott 
ska beaktas vid planläggning. Det tematiska tillägget 
redogör för riktlinjer om utvecklingen av offentliga 
rum och beskriver föreslagen utveckling på en 
övergripande strategisk nivå. 

Vid bebyggelseutveckling eller annan typ av utveck-
ling inom ett område som utgör riksintresse ska 
hänsyn tas till de värden som utgör riksintresset. 

Kommunen föreslår viss utveckling inom områden 
som utgör riksintresse och presenterar ställnings-
taganden i planförslaget, men beslutar inte om 
utpekandet av riksintressen. Innan beslut tas för 
exempelvis bygglov måste lämpligheten prövas med 
hänsyn till riksintresset. 

Kommunen anser att möjligheterna att bedriva ett 
aktivt jord- och skogsbruk ska värnas. Att möjliggöra 
för utveckling eller generationsväxling av en funge-
rande jordbruksverksamhet ska, om möjligt, vägas in 
vid bygglovsprövning. 

Kommunen verkar aktivt tillsammans med berörda 
aktörer för att återuppta trafiken vid Östanå.

Miljöövervakningen i länet visar att vissa djurarter 
har ökat kraftigt i antal medan andra arter istället 
minskar. Planförslaget lyfter vikten av att öka kunska-
pen om vad som ligger bakom dessa trender och vad 
utvecklingen får för konsekvenser för ekosystemen, 
för en ekologiskt hållbar utveckling. 

Nedan ges exempel på ändringar av det tematiska 
tillägget efter samråd.

 – Tillägg gällande att kommunen ska verka för 
framtida sjötransporter från Östanå brygga. 

 – Förtydligande om att Östanå- och 
Ljusteröfärjeläge föreslås utvecklas, och 

tillsammans med berörda aktörer ska kommunen 
samverka för en mer robust färjetrafik. 

 – Tillägg angående att möjligheten för kombina-
tionsverksamheter till jord- och skogsbruket ska 
värnas.

 – Tillägg till beskrivningen av befolkningsut-
vecklingen längs fastlandets kuststräcka och i 
skärgården med tydligare definitioner av fastbo-
ende, deltidsboende, fritidsboende och tillfälliga 
besökare. 

Yttranden från privatpersoner

7. Hållbar teknisk infrastruktur

Önskemål om att Kommunen ska verka för att 
anlägga en servicebrygga med nödvändig infra-
struktur i anslutning till Österskärs brygga, med 
snabbladdning för elbåtar och miljödiesel. 

Toaletter och latrintömningsstationer efterfrågas 
i skärgården, då dagens utbud av denna service 
inte anses räcker och det inte går att förvänta att 
enbart privata entreprenörer ska stå för det. 

Det efterfrågas att Östanå, Linanäs och trälhavets 
båtklubbs latrintömmningstationer tas med i det 
tematiska tillägget. 
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Användningen av sophämtning bör undersökas 
för att identifiera det faktiska behovet. 

För att minimera sopor på fel ställen, föreslås att 
samtliga fastighetsägare med bebyggda tomter ska 
debiteras sophämtningsavgift.

Det efterfrågas en tydlig avfallsplan då sophante-
ringen idag inte anses ha en acceptable lösning. 
Mycket av avfallet hamnar inte hos de kommu-
nala återvinningsstationerna, utan istället blir det 
privata markägares inofficiella uppgift att ta hand 
om det. Det handlar om turist-, toalett-, båt- och 
byggavfall etcetera. Ett förslag är att jobba med 
olika strategier för olika typer av avfall.

Problematik med utsläpps vid badplatser lyfts. 
Kommunens mest frekvent använda badplatser 
som Fiskartorpet, Solbrännan, Breviks- och 
trälhavets badplats nämns som utsatta för utsläpp 
från reningsverket. Sätterfjärden pekas också ut 
som extra utsatt av utsläpp från översvämmade 
avloppsledningar. 

Kommentarer: 

En ny brygga vid Österskär, med närhet till 
Roslagsbanan, kan möjliggöra ökad tillgänglighet 
och effektivitet för resande mellan fastlandet och 
skärgården. Det tematiska tillägget redogör inte mer 
ingående för exempelvis vilken typ av service som 
ska finnas vid bryggan, det en av de saker som bör 
utredas vidare.

En god elförsörjning är en förutsättning för en 
hållbar utveckling, med bland annat laddnings-
möjligheter för bilar och båtar som drivs med el. 
Kommunen ska verka för en utbyggd laddinfra-
struktur. Genom samverkan med berörda aktörer 
ska laddningsmöjligheter möjliggöras på strategiska 
platser, exempelvis vid gästhamnar, parkeringsplatser 
och lokala knutpunkter. Vidare föreslås utveckling av 
marina näringarna på flera platser som till exempel 
kan innefatta laddinfrastruktur för båtar. 

Kommunen har en gällande avfallsplan som mer 
ingående hanterar avfallsfrågorna och som utgör 
planeringsunderlag för det tematiska tillägget. Det 
tematiska tillägget berör avfallsfrågor på en övergri-
pande strategisk nivå och avser verka för en hållbar 
avfallshantering. Det kan ske genom bland annat 
ökad tillgänglighet till platser för hantering av avfall, 
gemensam hantering på strategiska platser, samt 
ökade förutsättningar för möjlighetet för det rörliga 
friluftslivet att hantera sitt avfall. Vidare hanterar 

kommunens VA-plan frågor kopplade till vatten och 
avloppsfrågor. I VA-planen föreslås ett flertal åtgärder 
som bidrar till att minska bräddning från ledningsnä-
tet och pumpstationer samt mängden tillskottsvatten 
till ledningsnätet. En minskad mängd tillskottsvatten 
förbättrar reningseffekten och minskar utsläppsmäng-
derna från avloppsreningsverken. Vid etablering av 
nya kommunala badplatser är god badvattenkvalitet 
en viktig fråga att hantera, bland annat genom 
regelbunden vattenprovtagning. 

Idag finns det ett tiotal platser för latrintömning i 
kommunen. I intressekartan för teknisk försörjning 
pekas sugtömningsstationer för fritidsbåtar ut. 
Toaletter bör möjliggöras vid bland annat större 
bryggor och kan vara lämpligt vid gästhamnar. 

Nedan ges exempel på ändringar av det tematiska 
tillägget efter samråd.

 – Ny planeringsriktlinje ”Verka för en utbyggd 
laddinfrastruktur”.

 – Förtydligande av vad utveckling av marina 
näringar kan innefatta.

 – Tillkommande skrivning om friluftslivets 
avfallshantering. 
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Yttranden från privatpersoner

8. Samverkan

Det lokala näringslivet anses spela en viktig roll 
för transportlösningar, så specifikt vid begränsade 
resurser är samverkan viktigt i dessa frågor. 

En begreppsförklaring av de begrepp som 
används i det tematiska tillägget efterfrågas. 

Vikten att kommunen har relevanta sifferfakta 
för att ta genomtänka beslut understryks. 

Ett förtydligande efterfrågas för vilket ansvar 
Österåkers kommun har gällande Östanå 
färjeläge.

Det anses att det behövs tas större hänsyn till 
markägares förutsättningar att verka, bebygga och 
nyttja sin mark trots det fria friluftslivet. Skador 
på skog och mark, samt nedskräpning på grund 
av andras friluftsliv anses inte markägare behöva 
bekosta.

Landskapet kring Ryssviken och Mälbyön menas 
vara resultatet efter flera 100 år av omsorg 
och skötselinsatser av privatpersoner över flera 
generationer. Om skötseln inte möjliggörs tros de 
tilltalande naturliga värdena snabbt förändras.

Det menas att ett fungerande kreatursarbete krä-
ver hänsyn. Nötkreatur behöver lugn och ro, till 
exempel stör och stressar hundar och motortrafik 
djuren. Skyltar måste användas och respekteras.

Oro utrycks över att jordbruksdrift riskeras till 
förmån för ett överutnyttjande av allemansrätten. 
Att landbyggd profileras främst för turism och 
rekreations yta. Det menas att en förutsättning 
för en levande landsbygd är att ägande och drift 
ödmjukt respekteras. 

Det efterfrågas större samverkan mellan de 
boende i kust och skärgården och myndighe-
terna. Majoriteten är fritidsboende, men de har 
helt andra behov än de som har ett permanent liv 
här. Det önskas därför separata samråd för olika 
grupper. 

Det efterfrågas en tydlig dialog mellan kom-
munen och markägare gällande den planerad 
utökning av friluftslivet, samt vilken typ av 
friluftsliv som menas gälla och vilka konsekvenser 
det kommer innebära. Det anses nämligen att 
ett flertal av kommunens förslag i det tematiska 
tillägget kommer innebära långtgående anpass-
ningar för det befintliga jord- och skogsbruket. 

Äganderätten anses hotad med den utveckling 
som det tematiska tillägget föreslår. Det anses att 
staten försöker inskränka och fatta beslut som rör 
enskilda människor egendom utan att kontakta 
och föra dialog.

En större samverkan mellan kommunen och de 
som arbetar med friluftskartan för att stärka att 
hållbart friluftsliv på Brottö-Ingmarsö-Finnhamn, 
efterfrågas. 

Kommentarer: 

Kommunen avser verka för att utveckla det rörliga 
friluftslivet på ett hållbart sätt genom att fokusera det 
till platser som tål den störning det innebär. Gröna 
entréer och grönstråk visar var det kan anses vara 

539



59

Bilaga 3

lämpligt. Fokus ligger på att möjliggöra för ett mer 
hållbart friluftsliv med stor hänsyn till de naturvärden 
som finns. Känsligare områden ska därav värnas och 
bevaras. 

Då kommunen har ett begränsat markinnehav är 
samverkan med bland annat markägare och andra 
aktörer en förutsättning för föreslagen utveckling. 
Samverkan inom turism och friluftsliv är en förut-
sättning för att tillgängliggöra och marknadsföra 
målpunkter. Vidare ska kommunen genom sam-
verkan verka för tydligare information, skyltning 
och hantering av det rörliga friluftslivets sopor. En 
friluftsplan föreslås tas fram som bland annat lyfter 
Ingmarsös och ytterskärgårdens potential och värden 
som hållbart besöksmål. 

Kommunen verkar aktivt tillsammans med berörda 
aktörer för att återuppta trafiken vid Östanå.

Under både samråd och granskning ges alla som vill 
möjlighet att tycka till om planförslaget. Det innebär 
att de som på något sätt berörs av utvecklingen längs 
kusten och i skärgården kan lyfta frågor utifrån dess 
intresse nu när planförslaget går ut på granskning. 

Förklaringar av ord och begrepp redogörs på sida 9 i 
det tematiska tillägget. 

Nedan ges exempel på ändringar av det tematiska 
tillägget efter samråd:

 – Tillägg till beskrivningen av befolkningsut-
vecklingen längs fastlandets kuststräcka och i 
skärgården med tydligare definitioner av fastbo-
ende, deltidsboende, fritidsboende och tillfälliga 
besökare. 

 – I genomförandedelen har behovet av en frilufts-
plan lyfts.
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott 
2022-03-16 

Änr KS 2019/58.870 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 18 Start-PM Kulturmiljöprogram 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar 
Start-PM för Kulturmiljöprogram omarbetas och referenser till arkitekturpolicy tas bort till 
kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta 
Omarbetat start-PM för Kulturmiljöprogram godkänns. 

Noteras till protokollet att Anna-Lena Nordén (WP) inte deltar i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett Start-PM för arbetet med ett kommunalt 
kulturmiljöprogram som svar på uppdraget att utreda vilket typ av kulturmiljöunderlag som är 
nödvändiga för att kommunens kulturmiljövärden ska kunna tillvaratas på ett ändamålsenligt vis samt ta 
fram ett förslag till avgränsning, budget, tidplan och ramar för politisk beredning för arbetet. Till grund 
för bedömningen ligger bland annat översikt av tillgängligt kunskapsunderlag, villkor för bidragsstöd från 
länsstyrelsen och lämpligt format. Arbetet bedöms pågå under 2022 och 2023 och ta i anspråk ungefär 
800 000 kronor. Uppdraget kommer att behöva samordnas med översiktsplanearbetet samt 
efterkommande arbete en arkitekturpolicy. Ansvaret för arbetet ligger på kommunstyrelsen men även 
stadsbyggnadsnämnden och nämnden för teknik, fritid och kultur behöver vara delaktiga.   

Yrkanden 
Lars Lindgren (M) yrkar att planeringsutskottet beslutar att start-PM för Kulturmiljöprogram omarbetas 
och referenser till arkitekturpolicy tas bort till kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars. 

Ordföranden yrkar att planeringsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna omarbetat 
start-PM för Kulturmiljöprogram. 

Ordföranden finner bifall till lagda yrkanden. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-28 
Start-PM för Kulturmiljöprogram, 2019-03-01 

Kopia på beslutet till 
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1. Bakgrund och förutsättningar 
Uppdraget  
Projektet har sitt ursprung i flera olika motioner. Nedan presenteras den senaste motionen som 
uppdraget, i och med att denna motion medfört en ny avgränsning och behov av konsultstöd för att ta 
fram ett nytt kunskapsunderlag. 

Tidigare motioner och arbete med kulturmiljöprogram redogörs för under Tidigare ställningstaganden 
och ärendehistorik. 

Motion gällande bevarandefrågor i översiktsplanen 
En motion om bevarandefrågor i översiktsplanen bifölls kommunfullmäktige 2021-04-19 (2021 §35). 
Motionen innehöll följande tre yrkanden, varav det första är av direkt relevans för det här projektet: 

• att kommunen sammanställer befintligt kulturhistoriskt underlag och tar 
fram nya nödvändiga inventeringar m.m. för att få fram en samlad bild av 
kommunens kulturvärden i ett s.k. kulturmiljöprogram enligt den nuvarande 
Översiktsplanens intentioner, och som konsekvens av detta inarbetas i den 
kommande Översiktsplanen. 

• att kulturmiljövärden och varsamhetskrav stärks ytterligare i skrivningen till 
den nya Översiktsplanen. 

• att kommunen anordnar offentliga samråd i god tid när det gäller processen 
med den nya Översiktsplanen. Samråd i dialog med medborgarna, möten 
som protokollförs och där medborgarnas synpunkter också tas med i 
planarbetet. 

Tidigare ställningstaganden och ärendehistorik 
2013: Översiktsplan Vaxholm 2030 antas 
Kommunens gällande översiktsplan Vaxholm 2030 antogs i slutet av 2013. I denna anges förutom 
riktlinjer och vägledning för hur kulturmiljövärden ska hanteras även: 

På sikt bör kommunen sammanställa befintliga inventeringar m.m. för att få en 
samlad bild av värden samt för att hitta generella principer och riktlinjer för 
kulturmiljön. Befintliga underlag ger t.ex. allmänna råd för utformning av 
bebyggelse. 

2017: Motion och ÖP-seminarium 
Motionssvar, beslut KF 2017 §19  

1. Ett utbildnings- och kunskapsseminarium kring kulturmiljöfrågor genomförs 
för en bred grupp politiker och tjänstemän. 

2. Ett kulturmiljöprogram utarbetas därefter utifrån tidigare och eventuellt nya 
ställningstaganden. 

3. Motionen anses besvarad med hänvisning till ovanstående. 

22 november 2017 hölls ett ÖP-seminarium om kulturmiljö med KS ordinarie ledamöter och ersättare 
samt en representant för Vänsterpartiet. 
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2018: Uppdrag att ta fram en ny översiktsplan, KS 2018 § 89 
Det finns sedan KS 2018 § 89 ett uppdrag att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan för 
Vaxholm.  

2019: Motionssvar beslut KF 2019 § 66 
Förvaltningen svarade på en motion om Genomförande av en kulturinventering och upprättande av ett 
hållbart kulturmiljöprogram med en sammanfattande beskrivning av arbetet dittills samt vilka 
avgränsningar som gjorts. I svaret framkommer att förvaltningens arbete är inriktat på att sammanställa 
befintligt underlag, ge en samlad beskrivning av regelverk för kulturmiljöfrågor, tydliggöra kommunens 
förutsättningar samt föreslå strategier för kommunens kulturmiljöarbete med syftet att förvaltningen 
ska kunna arbeta vidare med riktlinjer och rutiner.  

2020 
Inom ramen för översiktsplanearbetet färdigställdes en landskapsanalys med fokus på kulturmiljö för 
Tynningö under våren 2020.  

Under samma vår avslutade förvaltningens sakkunniga handläggare inom kulturmiljövård sin tjänst och 
någon ersättare har inte rekryterats. Arbetet med kulturmiljöprogrammet låg därefter vilande.  

2021: Samråd om ny översiktsplan 
Förvaltningen fick i uppdrag att genomföra samråd om ett förslag till översiktsplan Vaxholm 2040, KSPU 
2021 §13. Till samrådshandlingarna hör en miljökonsekvensbeskrivning. Av denna framgår att det finns 
brister i hur såväl gällande översiktsplan Vaxholm 2030 som planförslaget Vaxholm 2040 tillvaratar 
kommunens kulturmiljövärden. Såväl miljökonsekvensbeskrivningen som länsstyrelsen i Stockholm län 
samt Stockholms läns museum menar att kommunen bör tar fram ett kulturmiljöprogram.  

I miljökonsekvensbeskrivningen framgår bland annat följande som ett av flera åtgärdsförslag för att 
minska risken för negativ påverkan på kommunens kulturhistoriska värden och kulturmiljöer:  

Kommunen bör ta fram ett kommunalt kulturmiljöprogram för hela kommunen som 
innehåller utpekade kulturhistoriska miljöer, vilka representerar och berättar om 
kommunens historiska utveckling samt en strategi för hur kommunen avser att 
bevara och utveckla dessa miljöer. 

Länsstyrelsen framförde i samrådet om översiktsplanen bland annat följande angående kommunens 
planer på att ta fram ett kulturmiljöprogram:  

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen tagit beslut om att ta fram ett 
heltäckande kommunalt kulturmiljöprogram och rekommenderar kommunen att 
verkställa beslutet skyndsamt i syfte att integrera det arbetet och dess resultat till 
granskningsskedet som stöd för tillvaratagande av kommunens unika attraktivitet 
och för att möjliggöra en proaktiv framförhållning samt minimera risker för skada på 
riksintresset kulturmiljövård och kulturhistoriskt värdefulla miljöer. […] 

Länsstyrelsen anser att de åtgärdsförslag som tas upp i avsnitt 4.2.4 på s.39 är en bra 
utgångspunkt i det fortsatta arbetet. 

Vidare framförde Stockholms läns museum följande angående planer på att ta fram ett 
kulturmiljöprogram: 

Utan aktuell kunskap om kulturvärdena på lokal nivå riskerar dessa gå förlorade. Det 
är därför angeläget att Vaxholms kommun prioriterar arbetet med dels ett 
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kunskapsunderlag som omfattar hela kulturmiljöspektrat, från fornlämningar till 
landskap i enlighet med Landskapskonventionen, dels en strategi för hur kommunens 
kulturmiljöer kan bevaras, utvecklas och användas för att bidra till hållbar utveckling 
och öka kommunens attraktionskraft. 

Övriga ställningstaganden 
I styrdokumentet Hållbara Vaxholm – Vaxholms stads hållbarhetsstrategi 2021-2030 anges följande med 
bäring på kommunens arbete med kulturmiljövärden, om delmål 7.2 Öka andelen förnybar energi i 
världen (till Mål 7 Hållbar energi för alla) att i Vaxholm ska vi: 

Installera solenergi på kommunägda fastigheter där det är tekniskt, ekonomiskt 
möjligt och med hänsyn till värden i kulturmiljön. 

samt om delmål 11.4 Skydda världens kultur- och naturarv (del av Mål 11 Hållbara städer och samhällen) 
att i Vaxholm ska vi:  

Arbeta för att identifiera, stärka, tillgängliggöra och sprida kunskap om Vaxholms 
natur- och kulturmiljöer 

I mål och budget 2022-2024 finns Kulturmiljö nämnt som en satsning.  

Befintligt kunskapsunderlag 
Utöver det kunskapsunderlag som togs fram i form av landskapsanalysen för Tynningö 2019-2020 är de 
flesta av kommunens mer övergripande underlag idag att betrakta som historiska underlag. De listas 
nedan i kronologisk ordning:   

• Inventering av Östra Ryds socken där Bogesund ingick (1969) 
• Bebyggelseinventering av ett 50-tal fastigheter på Tynningö från 1977-78 
• Inventering av kulturhistoriskt intressant bebyggelse och miljöer på Ramsö (1977-78) 
• Bevarandeplan för Vaxholms stadskärna (1979) 
• En inventering av kulturhistoriska miljöer på Resarö har utförts av Länsmuseibyrån (1992, 

uppdaterats 2006) 
• Inventering av Karlsudd på Bogesund (1998) 
• Inventering av bevarade småbåtsvarv utförd av Stockholms länsmuseum (2008) 
• Inventeringar för flerbostadshus respektive radhus- och villabebyggelse utanför stadskärnan på 

Vaxön (2010) 
• Inventeringar av radhus och kedjehus på Resarö (2010)  
• Inventering av Stegesund-Vikingsborg i samband med att ett planprogram togs fram (2010) 

Berörda aktörer  
Aktör I egenskap av 

Kommunfullmäktige (KF) Uppdragsgivare 

Kommunstyrelsen (KS) genom 
planeringsutskottet (KSPU) 

Ansvarig för planering av användningen av mark och 
vatten, om- och nybyggnation av lokaler för 
kommunala verksamheter till kostnader som 
överstiger 5 miljoner kronor, försäljningar eller 
förvärv av fast egendom, exploateringsärenden, 
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detalj- och översiktsplaner, trafikförsörjning och 
infrastruktur. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur (TFK) Förvaltning av kulturmiljöer inom kommunala 
fastigheter (byggnader, landskap, fornlämningar).  

Stadsbyggnadsnämnden (SBN) Ansvarig nämnd för myndighetsuppgifter inom 
byggväsendet.  

Länsstyrelsen i Stockholms län Myndighet med ansvar för kulturmiljövården i länet, 
som kontrollerar att kulturmiljölagen följs, prövar 
tillstånd, lämnar information och råd, har möjlighet 
att inrätta kulturreservat samt ge bidrag till olika 
former av kulturmiljöarbete. 

Stockholms läns museum (Region Stockholm) Museum för hela regionens kulturarv, kulturhistoria, 
slöjd och konst. 

Statens Fastighetsverk, Fortifikationsverket Förvaltare av statliga byggnadsminnen. 

Vaxholms hembygdsförening,  
Vaxholms fästnings museum 

Aktörer som förvaltar lokal kulturhistoria. 

Enskilda fastighetsägare Förvaltare av lokala kulturvärden. 

 

2. Syfte 
Kommunen har i dagsläget föråldrade kunskapsunderlag och förvaltningen har ingen särskilt sakkunnig 
inom kulturmiljöområdet. Vidare har länsstyrelsen och Stockholms läns museum påtalat vikten av att 
kommunen tar fram ett kulturmiljöprogram. De här aktörerna har både tryckt på behovet av 
kunskapsunderlag, och av att kommunen har en strategi för hur kulturmiljöer och kulturhistoriska 
värden ska hanteras.   

Projektet ska resultera i att kommunen har ett kulturmiljöprogram som behandlar hela kommunens 
kulturmiljöer. Kulturmiljöprogrammet ska både kunna utgöra ett kunskapsunderlag vid bedömningar 
och en strategi som kan ge vägledning för fysisk planering och andra avvägningar mellan olika intressen.  

3. Mål och projektresultat 
Mål 
1. Mål för ekonomi och kvalitet 
Framtaget förslag till kulturmiljöprogram ska uppfylla kraven för medfinansiering/bidrag från 
länsstyrelsen, som ett mål för dokumentets kvalitet liksom för att säkra finansieringen av projektet. Se 
bilaga 1.  

2. Mål för livsmiljö och kvalitet 
Kulturmiljövärden är en av många viktiga aspekter som behöver behandlas i arbetet med att säkerställa 
att Vaxholm har en god stadsmiljö och goda livsmiljöer. Projektet ska leda till att kommunen har ett 
användbart och brett förankrat kulturmiljöprogram.  

548



Start-PM 
2022-03-16 

  Änr 2019/58.870 
7 av 10 

 

 

Projektresultat  
För att nå projektmål 1: 

• Utreda och beskriva kommunens kulturvärden utifrån samtliga kulturmiljöaspekter. 
• Ta fram förslag till strategi för hur kommunens kulturvärden kan bevaras, utvecklas och 

användas.  
• Kulturmiljöprogrammet godkänns som planeringsunderlag och styrdokument för kommunens 

övergripande arbete och görs tillgängligt för allmänheten via kommunens hemsida.  

För att nå projektmål 2:  

• Under projektets gång höja kunskapsnivån om kulturmiljövärden bland såväl ledning och 
tjänstepersoner på stadsbyggnadsförvaltningen, som politiker i beslutande organ med ansvar 
för kommunens markanvändning och byggda miljö.  

• Kunskapsunderlag som GIS-underlag, om än för internt bruk. 
• Kulturmiljöprogrammet antas som styrdokument av kommunfullmäktige.  

5. Omfattning, avgränsningar och samband med andra projekt 
Omfattning  
Kulturmiljöprogrammet ska omfatta hela kommunen och alla kulturmiljöaspekter.  

Kunskapsunderlaget ska undersöka kommunens kulturhistoriska värden och kulturmiljöer utifrån 
geografiska områden och sammanhang, samt deras känslighet och tålighet för förändringar.  

Kunskapsunderlaget ska också beakta relevanta riksintressen.  

Avgränsningar 
Projektet omfattar inte kunskapsunderlag som berör inventeringar av enskilda objekt eller 
byggnadsdetaljer, men kan leda till att behov av sådana underlag identifieras.  

Projektet ska leda till att kommunen har tillgång till ett GIS-underlag som fungerar för internt bruk, samt 
att såväl kunskapsunderlag som strategi går att tillgängliggöra på kommunens hemsida. Däremot 
inkluderar projektet inte någon anpassning till plattformar för interaktiva presentationer av kart- och 
planunderlag.  

Projektet omfattar löpande information via ordinarie kommunikationskanaler, men inte dialog- eller 
deltagandebaserade metoder för att involvera allmänheten.  

6. Tidsplan 
2022 Mars PLU föreslår KS godkänna start-PM 

 Mars KS godkänner start-PM  

 April-Maj Utser styrgrupper med politiker respektive tjänstepersoner  

 Höst Kunskapsseminarium 1 för politiker 

2023 Vår Kunskapsseminarium 2 för politiker 
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 Vår Presentation kunskapsunderlag och konsulters rekommendationer 
till strategi  

 Vår Workshops om strategier 

 Höst PLU föreslår KS godkänna  

 Höst/Vinter KS godkänner och KF antar 

 

7. Resursbehov, budget och finansiering 
Kalkylposterna vidareutvecklas i projektplanen.  

Resursbehov 
Interna kostnader  

Arbetstid för projektledning, beställning av konsultunderlag samt tjänstepersonstyrgrupp och 
kommunikation.  

Politisk styrgrupp och kunskapsseminarium 

En politisk styrgrupp bör tillsättas med representanter från KS, TFK och SBN. Denna förväntas bli kallad 
vid ungefär 4 tillfällen under projektets gång. Kunskapsseminarium ska genomförs vid minst 2 tillfällen för 
en större samling politiker. Mest arbetstid för politiker väntas gå åt under år 2023. 

Utredningskostnader:  

Sammanlagt 800 000 kr under år 2022 och 2023, varav bidrag/medfinansiering om maximalt 400 000kr 
eventuellt erhålls från länsstyrelsen när arbetet är färdigt.  

Kommunikation 

Projektet har ingen budget för kommunikation utan förväntas använda ordinarie 
kommunikationskanaler och internt arbete.  

Budget och finansiering 
I KS budget för vardera åren 2022 och 2023 finns 400 000kr avsatta för en satsning på ”Kulturmiljö PLU”. 
Senast år 2025 förväntas kommunen få ett statligt bidrag på maximalt 400 000kr i samband med att 
kulturmiljöprogrammet är färdigt.  

Ersättning till politiker för tid över det normala som behöver läggas på projektet i form av 
kunskapsseminarium samt styrgruppsarbete förväntas kunna lösas inom ordinarie ram och kommer 
beskrivas mer i detalj i projektets detaljbudget.  

8. Kritiska framgångsfaktorer 
Risk för avvikelser i tid: 

Viss risk för avvikelse i tid med hänvisning till upphandlings-/beställningsförfarandet för konsultstöd, 
bland annat med anledning av att många kommuner i Stockholmsregionen just nu är i färd med att göra 
liknande arbeten.  

Störst osäkerhet vad gäller tidsåtgång i kalendertid finns för arbetet med strategi och politisk beredning.  
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Oklara förutsättningar: 

Viss risk att kommunen inte kan få bidrag från länsstyrelsen i den utsträckning som förväntas alternativt 
att länsstyrelsens förutsättningar för att betala ut bidraget förändras i och med årets allmänna val.  

Politiskt stöd 

Projektet förutsätter politiskt engagemang och vägledning under hela processen.  
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Bilaga 1: information från länsstyrelsen om bidrag till kommunala 
kulturmiljöprogram och kunskapsunderlag 

Länsstyrelsen prioriterar bidrag till kommunala kulturmiljöprogram i mån av medel. 
Länsstyrelsens beviljar maximalt 400 000 kr till stöd för ett färdigställt 
kulturmiljöprogram, förutsatt att kommunen står för minst hälften av kostnaden. 
Kulturmiljöprogrammet ska vara kommuntäckande, innehålla både en strategisk del 
och kunskapsdel samt omfatta alla kulturmiljökategorier, inte bara 
bebyggelsemiljöer. Därför behöver såväl bebyggelseantikvarisk som arkeologisk 
kompetens ingå i arbetet. Länsstyrelsen ställer inte krav på att kunskapsunderlaget 
måste ges någon specifik utformning, men rekommenderar att den publiceras digitalt 
för att vara allmänt tillgänglig. En digital lösning innebär också att materialet lätt 
kan redigeras och byggas på. Kulturmiljöprogram behöver inte vara politiskt antaget 
men ska kunna nyttjas som ett strategiskt dokument och ska utgöra ett stöd i 
kommunens handläggning. Bidrag kan också gå till revidering och uppdatering av 
redan befintliga kulturmiljöprogram. 

I samband med bidragsansökan till kommunalt kulturmiljöprogram ska en 
projektbeskrivning och budget presenteras. Bidraget kan rekvireras när 
kulturmiljöprogrammet i sin helhet har färdigställts och kan publiceras och nyttjas i 
kommunens handläggning. En kostnadsredovisning ska medfölja rekvisitionen när 
projektet redovisas. 

Länsstyrelsen har även möjlighet att ge bidrag till andra typer av kommunala 
kunskapsunderlag som syftar till att tillvarata kulturhistoriska värden i 
samhällsplaneringen, t.ex. fördjupade kunskapsunderlag kring särskilda 
byggnadskategorier eller kulturmiljöer. Bidrag lämnas dock inte till kunskapsunderlag 
som tas fram i samband med detaljplaneläggning eller 
miljökonsekvensbeskrivningar.1 

 

 
1 Länsstyrelsen i Stockholms län () Bidrag till kulturhistoriska miljöer – Kommunala kulturmiljöprogram 
och kunskapsunderlag. Hämtat: 2022-03-01.  
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/kulturmiljo/bidrag-till-kulturhistoriska-miljoer.html  
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Start-PM Kulturmiljöprogram 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

Start-PM för Kulturmiljöprogram godkänns. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett Start-PM för arbetet med ett kommunalt 
kulturmiljöprogram som svar på uppdraget att utreda vilket typ av kulturmiljöunderlag som är 
nödvändiga för att kommunens kulturmiljövärden ska kunna tillvaratas på ett ändamålsenligt vis samt ta 
fram ett förslag till avgränsning, budget, tidplan och ramar för politisk beredning för arbetet. Till grund 
för bedömningen ligger bland annat översikt av tillgängligt kunskapsunderlag, villkor för bidragsstöd från 
länsstyrelsen och lämpligt format. Arbetet bedöms pågå under 2022 och 2023 och ta i anspråk ungefär 
800 000 kronor. Uppdraget kommer att behöva samordnas med översiktsplanearbetet samt 
efterkommande arbete en arkitekturpolicy. Ansvaret för arbetet ligger på kommunstyrelsen men även 
stadsbyggnadsnämnden och nämnden för teknik, fritid och kultur behöver vara delaktiga.   

Bakgrund 
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda vilket typ av kulturmiljöunderlag som är 
nödvändiga för att kommunens kulturmiljövärden ska kunna tillvaratas på ett ändamålsenligt vis samt ta 
fram ett förslag till avgränsning, budget, tidplan och ramar för politisk beredning för framtagandet av 
kulturmiljöprogram, KS 2021-06-03 § 98. Uppdraget har föregåtts av flera motioner i 
kommunfullmäktige, där det senaste i ordningen ledde till ett utökat uppdrag (KF 2021-04-19 § 35).  

Ärendebeskrivning 
Aktuellt kunskapsunderlag och historiska underlag 

Bland kommunens kunskapsunderlag om kulthistoriska värden och kulturmiljöer på mer övergripande 
nivå är endast 2020 års landskapsanalys för Tynningö att betrakta som aktuell. Bland tillgängliga 
historiska underlag finns det underlag som sträcker sig från 1969 års Inventering av Östra Ryds socken 
där Bogesund ingick, till ett antal inventeringar från 2010 av kommunens yngre kulturhistoriska värden i 
den byggda miljön på Vaxön och Resarö. Till de historiska underlagen hör även den ofta refererade till 
Bevarandeplan för Vaxholm från 1979 som hanterar stadskärnan i kommunen.  

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Matilda Karlström 
Översiktsplanerare 
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Kunskapsunderlag är inom fysisk planering ofta en färskvara, så även när det kommer till kulturvärden. 
Den fysiska miljön hinner förändras, men också kunskapsläget om såväl värdena som ligger i fokus som 
de utmaningar vi har att vänta i framtiden. Ett sådant exempel är påverkan från klimatförändringar.  

Bidrag till kommunala kulturmiljöprogram och kunskapsunderlag 

Nedan citeras några särskilt viktiga delar av villkoren för att kunna erhålla bidrag från länsstyrelsen:  

”Kulturmiljöprogrammet ska vara kommuntäckande, innehålla både en strategisk del och kunskapsdel 
samt omfatta alla kulturmiljökategorier, inte bara bebyggelsemiljöer. Därför behöver såväl 
bebyggelseantikvarisk som arkeologisk kompetens ingå i arbetet. Länsstyrelsen ställer inte krav på att 
kunskapsunderlaget måste ges någon specifik utformning, men rekommenderar att den publiceras 
digitalt för att vara allmänt tillgänglig. […] 

Länsstyrelsen har även möjlighet att ge bidrag till andra typer av kommunala kunskapsunderlag som 
syftar till att tillvarata kulturhistoriska värden i samhällsplaneringen, t.ex. fördjupade kunskapsunderlag 
kring särskilda byggnadskategorier eller kulturmiljöer. Bidrag lämnas dock inte till kunskapsunderlag 
som tas fram i samband med detaljplaneläggning eller miljökonsekvensbeskrivningar.” 

Format och digitala plattformar 

Allt fler planeringsunderlag och strategier inom fysisk planering, såväl som översiktsplaner, tas idag fram 
i ett format som brukar kallas ”digitalt”. Med detta avses oftast att det, vid sidan om handlingarna som 
behandlas politiskt, även presenteras med hjälp av en webbaserad plattform som kan hantera text och 
kartor på ett interaktivt sätt. De största skillnaderna är att kartunderlaget inte behöver bli lika statiskt 
utan användaren kan göra val kring skala och vilken information som ska presenteras, men också att 
betydligt mer text kan presenteras tillsammans med kartunderlaget. Det senare är den stora skillnaden 
gentemot den typ av verktyg som kommunen använder idag med Vaxholmskartan 
(webkarta.vaxholm.se) och förvaltningens interna webb-GIS1 FB Webb.  

I dagsläget har kommunen alltså inte tillgång till någon interaktiv plattform av den här sorten. Vidare 
kommer kommunen att behöva handla upp en ny intern plattform för webb-GIS under år 2022, vilket 
gör det svårt att förutsäga vilka slags system kommunen kommer att använda sig av framöver.  

Relaterade projekt: arkitekturpolicy och översiktsplan 

Arbetet med översiktsplanen Vaxholm 2040 ligger vilande med anledning av det senaste uppdraget från 
kommunfullmäktige i det här ärendet. För att möta de nya lagkraven i PBL 3 kap. om att kommunerna 
ska ta fram en planeringsstrategi för översiktsplaneringen inom de 24 första månaderna efter ordinarie 
val kommer däremot ett arbete som kan verka förberedande inför en uppstart troligtvis att påbörjas 
senast vid årsskiftet 2022/2023.  

Det finns planer på att kommunen under de närmaste åren ska ta fram även en arkitekturpolicy, och 
förvaltningen gör i dagsläget interna förstudier inför att arbetet ska kunna starta på allvar under år 
2023. Detta kommer i största möjliga mån att samordnas med kulturmiljöprogramsarbetet, se rubriken 
Finansiering för mer information.  

 
1 Förkortningen GIS står för Geografiska InformationsSystem 
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Bedömning 
Förslag till avgränsningar och prioriteringar är framtagna med medverkan från externt anlitad 
byggnadsantikvarie, Vicki Wenander, men ansvarig handläggare står för de slutgiltiga bedömningarna.  

Kommunens behov av kunskapsunderlag 

Kommunen saknar som sagt kommunövergripande kunskapsunderlag som kan bidra med en förståelse 
av sammanhanget. Vidare är det stor brist på övergripande underlag som kan ge stöd i bedömningar om 
sannolikheten för att det finns fornlämningar.  

Ett sådant underlag skulle framför allt kunna vara till störst nytta för de avvägningar gentemot 
kulturvärden som görs inom kommunstyrelsen ansvarsområde, men även vara till stöd för 
stadsbyggnadsnämndens hantering av förhandsbesked och det mer strategiska arbetet med 
kommunens fastighetsbestånd som faller inom ansvarsområdet för nämnden för teknik, fritid och 
kultur. Det kan också ge ett värdefullt stöd vad gäller att uppmärksamma fall där det är angeläget att ta 
fram mer fördjupade kunskapsunderlag i ett tidigt skede.  

Ett kulturmiljöprogram som uppfyller länsstyrelsens krav på kunskapsunderlag bedöms därför kunna 
svara väl emot kommunens behov.   

Format  

Arbetet med kulturmiljöprogrammet sammanfaller som ovannämnt i tid med stora osäkerheter kring 
vilka system kommunen kommer använda för presentation av GIS-data. Samtidigt kommer en viktig del 
av kunskapsunderlaget handla om just geografisk information, och förvaltningen kommer även i 
fortsättningen ha behov av att ta del av planerings- och kunskapsunderlag i webb-GIS.  

För att säkerställa att kunskapsunderlaget kan komma till så stor nytta som möjligt är det därför av 
intresse att projektet fortsatt arbetar med en målsättning att en del av underlaget även ska göras 
tillgängligt som GIS-filer. Däremot bedöms det inte lämpligt att eftersträva att kulturmiljöprogrammet 
ska presenteras i en digital och interaktiv plattform, då ett sådant krav skulle innebära förseningar om 
minst ett år.  

Kommunikation och dialog 

Centralt för projektet är att ett kommunövergripande kunskapsunderlag tas fram samt en grund läggs 
för ett vidare strategiskt arbete med kommunens kulturhistoriska värden och kulturmiljöer. En del av 
projektet kommer också att handla om att öka kunskapsnivån hos både tjänstepersoner och politiker. 
Detta är framför allt nödvändigt för att arbetet med en strategi ska vara möjligt, men också för att 
kulturmiljöprogrammet ska kunna komma till användning när det är färdigt.  

Kommunikation genom information till allmänheten kommer att vara en del av projektet, så även dialog 
med andra aktörer med ansvar för att förvalta kulturvärden. Däremot ligger det inte inom projektets 
ramar att föra mer fördjupad dialog med allmänheten om kommunens kulturvärden. Vid önskemål om 
att genomföra den här sortens arbete behövs nya uppdrag samt en förankring i kommunstyrelsens 
Riktlinje för Medborgardialog i Vaxholms stad.  
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Måluppfyllelse 
Kvalitet 

Start-PM syftar till att klargöra viktiga prioriteringar för projektet och att vara ett stöd i den fortsatta 
processen vilket bör bidra till en ökad transparens och effektivitet i ärendet.   

Livsmiljö  

Projektet i sig, snarare än Start-PM, kan bidra till att kommunen blir bättre på att tillvarata kulturvärden 
vilket är en del av en god livsmiljö.  

Ekonomi 

Start-PM eftersträvar att projektresultatet ska uppfylla villkoren för länsstyrelsens bidrag till kommunala 
kulturmiljöprogram vilket bidrar till en god ekonomisk hushållning. 

Finansiering 
Arbetet med att fram ett kulturmiljöprogram samordnas med framtagandet av en arkitekturpolicy. I KS 
budget för vardera åren 2022 och 2023 finns 400 000kr avsatta för en satsning på ”Kulturmiljö PLU”. 
Åren 2024 och 2025 finns en satsning på ”Kulturmiljö (tidigare arkitektur)” på 500 000kr per år. Den 
totala summan ska fördelas mellan de två projekten. Senast år 2025 förväntas kommunen få ett statligt 
bidrag på maximalt 400 000kr i samband med att kulturmiljöprogrammet är färdigt.  

Ersättning till politiker för tid över det normala som behöver läggas på projektet i form av 
kunskapsseminarium samt styrgruppsarbete förväntas kunna lösas inom ramen och kommer beskrivas 
mer i detalj i projektets detaljbudget. 

Förslagets konsekvenser 
Beslutsförslaget innebär att uppdraget att ta fram ett kommunövergripande kulturmiljöprogram får 
uttalade avgränsningar och ekonomiska ramar vilket särskilt underlättar för vidare arbete med 
upphandling av konsultstöd.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-28 
Start-PM för Kulturmiljöprogram, 2019-03-01 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Matilda Karlström, sbf 
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§ 19 Medarbetarundersökning 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Trots den höga belastning på personalen som Corona pandemin inneburit visar 2021 års 
medarbetarenkät fortsatt höga värden. 

Styrkor: 

Det höga värdet på Prestationsnivå (nöjd medarbetarindex) indikerar att organisationen har goda 
förutsättningar att utföra sitt arbete. Det totala resultatet ligger inom zonen förändringskraft. 
Mätningen visar också höga värden, över riktvärde, för 9 av 11 områden. 

Utvecklingsområden: 

Organisationens förbättringsområden är Arbetsrelaterad utmattning (utmattning, brist på återhämtning, 
långsiktig arbetsrelaterad trötthet) och målkvalitet (upplevelsen av tydliga, påverkningsbara och 
realistiska mål). 

Verktyget: 

2021 års undersökning genomfördes för åttonde året med ett webbaserat verktyg via Springlife AB. 
Detta efter en förnyad upphandling under vår/sommar 2021. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Medarbetarundersökning 2021 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Kristina Segerborg, KLK 
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Medarbetarundersökning 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Trots den höga belastning på personalen som Corona pandemin inneburit visar 2021 års 
medarbetarenkät fortsatt höga värden. 

Styrkor: 

Det höga värdet på Prestationsnivå (nöjd medarbetarindex) indikerar att organisationen har goda 
förutsättningar att utföra sitt arbete. Det totala resultatet ligger inom zonen förändringskraft. 
Mätningen visar också höga värden, över riktvärde, för 9 av 11 områden. 

Utvecklingsområden: 

Organisationens förbättringsområden är Arbetsrelaterad utmattning (utmattning, brist på återhämtning, 
långsiktig arbetsrelaterad trötthet) och målkvalitet (upplevelsen av tydliga, påverkningsbara och 
realistiska mål). 

Verktyget: 

2021 års undersökning genomfördes för åttonde året med ett webbaserat verktyg via Springlife AB. 
Detta efter en förnyad upphandling under vår/sommar 2021. 

Bakgrund 
Vaxholms stad har sedan 2010 genomfört en årlig enkätundersökning bland samtliga medarbetare för 
att kartlägga den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Undersökningen har genomförts med en 
webbaserad enkät. Syftet är att utifrån resultatet förbättra och utveckla den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön, som en del i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. 

Kommunledningskontoret 
Kristina Segerborg 
HR-chef 
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Ärendebeskrivning 
Genomförande 

2021 års undersökning startade den 26 oktober och stängdes den 16 november. Ett personligt mail 
skickades till varje medarbetare med en länk till enkäten. Enkäten består av 45 frågor, som varit 
desamma över åren, samt 9 frågor för HME (SKR jämförelsemätning mot andra kommuner). Till detta 
har Vaxholm valt att ha 28 egna unika som enbart berör vår egen organisation. Dessa frågor berör: 

• Ledarskapsidé  3 frågor 
• Medarbetarskapsidé  1 frågor 
• Värdegrund  4 frågor 
• Attraktiv arbetsgivare 5 frågor 
• Hållbarhet  2 frågor 
• Offentlighet och sekretess 2 frågor 
• Hot och våld  8 frågor 
• Resultat och målsamtalet 3 frågor 

 
Vid fyra tillfällen skickades påminnelsemail till medarbetare som inte svarat. Genom verktyget kunde 
svarsfrekvensen följas i realtid. Svarsfrekvensen blev 86% (87% 2020) eller antal 439 av 513. Under 2021 
hade vi 610 potentiella svarande denna siffra har sjunkit då SÄBO gått över till privat vårdgivare. 

Medarbetarunderökningen presenterades för samtliga chefer och fackliga representanter på chefsdagen 
den 1 december. Därefter blev det egna resultatet tillgängligt för respektive chef. Nästa steg i processen 
är att ansvarig chef presenterar resultatet för sina medarbetare och därefter påbörjades arbetet med 
framtagandet av handlingsplan. Varje enhet tar fram sin handlingsplan utifrån dess specifika 
förutsättningar. Ett arbete som ska vara slutfört den 28 februari 2022. 

För att ett resultat ska redovisas krävs minst fem svar i gruppen. Resultatet redovisas aggregerat från 
enhetsnivå till totalt för staden. 33 chefer ansvariga för 44 grupper fick ett ”eget” resultat att arbeta 
vidare med. Mindre grupper, som inte fick ett eget resultat, utgår från den aggregerade resultat nivån, 
där deras svar ingår. Mätningen gav 68 resultat inklusive alla aggregerade resultat.  

Enkäten 
Resultatet visar ett sammantaget värde – Prestationsnivå. Detta värde beskriver i vilken grad 
organisationen har förutsättningar att utföra sitt arbete, kan hantera motgångar, förändringar och 
utveckling. Detta värde är vårt Medarbetarindex – nöjd medarbetarindex. 

Prestationsvärdet räknas fram utifrån 11 viktade Förbättringsområden: 

Medarbetarkraft irritation, ängslan, koncentration – ”tillgänglig energi” 
Arbetsrelaterad utmattning utmattning, brist på återhämtning, långsiktig arbetsrelaterad trötthet 
Arbetstakt  arbetstakt – inte för hög inte för låg 
Effektivitet  resursanvändning, processer, gemensamma mål 
Delaktighet  påverkansgrad, inflytande, befogenheter 
Socialt klimat  mellanmänskligt 
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Lärande i arbetet tillräcklig, utnyttjande och utveckling av kompetens 
Återkoppling  ledarskap och tydliga förväntningar 
Ledarskap  ledarskapet 
Medarbetarskap det individuella ansvaret 
Målkvalitet  tydliga, realistiska, mätbara, påverkansbara mål 
Varje område redovisas i diagram med värdet placerat inom Kritisk zon (röd), Komfortzon (gul) eller Zon 
för förändring (grön). 

Springlifes frågebatteri är framtaget efter mångårig forskning där resultatet hjälper organisationen att 
lyckas med genomförande av sina strategier samt uppnå verkligt bestående resultat och verklig 
beteendeförändring. 

Vaxholms stad har kompletterat undersökningen med egna frågor kring attraktiv arbetsgivare och med 
SKL´s Hållbart medarbetarengagemang, HME-frågor, som alla kommuner och landsting i riket kan 
använda. 

Vaxholms stads resultat 

 

Vaxholms stads resultat 

 
Prestationsnivå 
Vaxholms stad uppnår en prestationsnivå på 75,6 vilket är högre än resultatet för 2020 som var 74,3 
vilket innebär att vi fortsatt befinner oss i zonen för förändringskraft. Ett värde över 70 är en hög 
Prestationsnivå. Detta indikerar att vår organisation trots den utmaning som Corona pandemin inneburit 
presterar bra och har kraft att möta och genomföra förändring och utveckla – förutsättningarna att 
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utföra arbetet är goda. Utmaningarna varierar dock för olika förvaltning och det sammantagna 
resultatet på förvaltningsnivå är för 2021 följande: 

• Kommunledningskontoret 79,3 (76,4) 
• Socialförvaltningen: 68,9 (69,2) 
• Stadsbyggnadsförvaltningen 65,9 (64,4) 
• Utbildningsförvaltningen 77,9 (77,7) 

 
Ledningsgruppens resultat i prestationsnivå har minskat något från 79,4 2020 till 78,6 för 2021. 

Redovisning innehåller samtliga medarbetare och enheter varav 44 grupper har fått ett eget resultat (>5 
svarande). Av dessa hamnar 36 inom grön zon, 5 inom gul zon 3 grupper hamnade inom röd zon. 

I undersökningen ingår SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) frågor som är underlag för totalindex 
HME (hållbart medarbetar-engagemang). Vaxholms stads totalindex är 2021; 82, vilket kan jämföras 
med genomsnittligt resultat för alla kommuner som är 79. Även Vaxholms resultat för ledarindex är högt 
2021 (82), i jämförelse med genomsnittet för alla kommuner som är 79. 

 

 
2021 års resultat visar tio av elva förbättringsområden har ökat under året. I jämförelse med 2020 års 
mätning är det förbättringar inom åtta områdena, det som minskat är medarbetarkraft som kan 
relateras till den ökning som skett på arbetsrelaterad utmaning och ökad arbetstakt. Området 
målkvalitet är ännu inte i nivå med riktmärket men har ökat sedan tidigare år.  

De områden som försämrats under året är medarbetarkraft som minskat från 75,1(2020) till 73,8 (2021) 
och arbetsrelaterad utmattning som ökat under perioden till 39,1 (2021) att jämföra med 36,1 (2020). 
De två områdena arbetsrelaterad utmattning och arbetstakt skall ligga under riktmärket för att komma i 
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grön zon. 

Arbetstakt, arbetsrelaterad utmattning och medarbetarkraft 

Under 2020 kunde vi se att område Arbetstakt gått ned med 4,1 enheter från 31,1 (2019) till 27 (2020), 
under 2021 har dock detta område ökat till 29,4. Tolkning av detta torde vara att krisen tvingat fram 
omprioriteringar av verksamheten och ett tydligt fokus på hur verksamheten ska bedrivas under krisen.  
Under 2021 har dock arbetstakten ökat (fortfarande inom grön zon) och detta kan bero på att vi under 
året hanterar fortsatt krisen med pandemin samtidigt som de planerade aktiviteter i verksamheten 
genomförs i normal takt.  

Den arbetsrelaterade utmattningen håller sig fortsatt på en för hög nivå och har ökat markant under 
året 39,1 (2021) jämfört med 36,1 (2020). Denna höga nivå är inte bra då risk för sjukdom och 
utmattning bland medarbetarna är hög. Detta kan förklaras av att vi fortsatt hanterar en krissituation 
och att organisationen är sliten och trött av ständigt påverkas av detta. En nivå över 35 visar på en hög 
fysisk och psykisk utmattning. Den höga utmattningsnivån indikerar att det finns mycket på 
arbetsplatsen (utslitenhet, trötthet, känslomässig tomhet) som medarbetarna och chefer bär med sig på 
längre sikt. Detta är en något som Vaxholm stad som arbetsgivare sätter särskild fokus på och samtliga 
enheter har fått till uppgift att prioritera denna fråga i sina handlingsplaner. 

Det minskade resultatet på medarbetarkraft är en tydlig koppling mot det förhöjda utfallet på 
arbetstakt och arbetsrelaterad utmaning och kan ses få en konsekvens för långsiktig utmatning och 
trötthet i personalen. 

Ledarskapet 
Ledarskapet visar ett fortsatt högt resultat och ligger på totalen inom grön zon. Utfallet på område 
ledarskap har ökat sedan 2020 (73,8) till 2021 (75,8). Vi ser ett tydligt samband mellan Ledarskapet och 
Prestationsnivån. Under pandemin har ledarskapet prövats på många olika sätt. Under 2021 
genomfördes en utbildningsinsats för samtliga chefer i det främjande ledarskapet vilket kan tillsammans 
med krisarbetet förklara det ökade resultatet. PÅ gruppnivå svarade 41 grupper (med resultat) följande 
på ledarskapet: –  

• 31 grupper grönt 
• 1 grupp gul 
• 9 grupper röda  

De röda grupperna är identifierade och beror på olika orsaker (förändringar i verksamhet, hög 
belastning etc) Stöd med riktade insatser pågår.  

SKL´s mätning bekräftar vårt interna värde. Delindex för ledarskap blev här 82 och innebär en 24:e plats i 
riket och en tredjeplats i länet. 

Utvecklingsområden 
Förbättringsområdena arbetsrelaterad utmattning (brist på återhämtning) och arbetstakt (tempot 
under arbetsdagen) har efter en nedgång 2020 åter ökat. En ständig press av konstant krishantering 
under två och ett halvt år samtidigt som mål och aktivitetsnivån för verksamheten ligger fast kan vara en 
orsak till att medarbetare och chefer bedömer att den arbetsrelaterade utmattningen fortsatt befinner 
sig inom röd zon. 
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Det är viktigt att Vaxholm stad som arbetsgivare tar dessa signaler på allvar och förstå vad detta kan ha 
för effekt i form av utmattningssjukdomar, resultat på effektiviteten samt påverka möjligheten att 
fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare. En åtgärd är att fokusera på dessa områden i de handlingsplaner 
och aktiviteter som nu planeras på enhetsnivå utifrån resultatet i medarbetarenkäten. Men det krävs 
också att en medvetenhet och förståelse från politik, chefer och ledning i prioritering och planering av 
verksamhetens drift, där krav och mål behöver relateras till den tid för återhämtning och reflektion som 
måste prioriteras för att medarbetarna skall få möjlighet att återhämta sig och kunna prestera på lång 
sikt. 

Att arbeta med områdena Effektivitet, Delaktighet och Mål kvalitet har en direktpåverkan på båda 
dessa områden. Man planerar arbetet, man arbetar mot samma mål och resurserna används på bästa 
sätt.  

I enheternas handlingsplaner 2021 (utifrån resultat 2020) har aktiviteter till del handlat om fortsatt 
arbete med att få in Vaxholms stads värdestyrning och kultur i sina verksamheter. Den aktiviteten var 
obligatorisk för alla enheter. Krishantering, mötesstrukturen och distansarbete har varit en prioriterad 
del i många av handlingsplanerna likväl som hur man på bästa sätt tar tillvara den kompetens som finns i 
verksamheterna, samt hur skapar vi de bästa förutsättningarna för arbetsprioritering, trygghet och 
gemensamt arbete mot samma mål.  

För enheter med låga resultat har specifika stödinsatser genomförts.  

Vaxholmspecifika frågor 

Mobbing, Trakasserier, Hot och Våld 
Resultaten för frågorna kring hot och våld, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling visar ett 
något bättre resultat än 2020. Frågan om du blivit ”Utsatt för hot och våld på arbetsplatsen har minskat 
från 47 personer till 35 personer. Andel medarbetare som vet hur de ska agera om de blir utsatta för 
trakasserier eller kränkning har ökat med 4,4 procentenheter. 16 personer (2020 16 pers.) anger att de 
varit utsatta för diskriminering från arbetskamrat/chef, 22 (2020 37) för kränkande särbehandling och 
en person uppger att de utsatts för sexuella trakasserier.  

Ingen anmälan har inkommit och därmed har det heller inte gjorts någon utredning. Vi ser i mätningen 
att det sker en minskning av mobbning, trakasserier, hot och våld och en ökning av hur medarbetaren 
har kunskap och vet hur hen ska agera i en uppkommen situation. 
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Attraktiv arbetsgivare  

 

Något försämrat resultat än för 2020 då 82,9% av medarbetarna gärna rekommenderade andra att 
arbete inom Vaxholm stad jämfört med 79,8% 2021. I enkäten frågar vi också om medarbetarna söker 
annat arbete 2020 gjorde 10,9% det att jämföra med 12,2% 2021. 

Mål och resultatsamtal  

I mätningen följer vi upp genomförda Resultat och målsamtal. 2020 svara 80,7% att det genomfört sina 
samtal jämfört med 81.4% 2021 vilket är en liten förbättring. 

Värdestyrning och kultur 

2021 är första gången vi mäter värdestyrning och kultur sedan Vaxholm stads värdegrund lanserades i 
maj 2019.I enkäten uppger 97,9% av det idag känner till Vaxholm stads värdegrund SER och 79,4% 
upplever att de vägleds av värdegrunden på sin arbetsplats. 2020 lanserades Ledaridén i Vaxholm stad 
och 92,5% av ledarna i Vaxholm stad känner till ledariden. Under 2021 presenterades medarbetariden 
och i enkäten uppger 75,5% av medarbetarna att de känner till medarbetariden. 

HME (Hållbart medarbetar-engagemang 

I undersökningen ingår SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) frågor som är underlag för totalindex 
HME (hållbart medarbetar-engagemang). Vaxholms stads totalindex är 2021; 84, vilket kan jämföras 
med genomsnittligt resultat för alla kommuner som är 79. Även Vaxholms resultat för ledarindex är högt 
2021 (85), i jämförelse med genomsnittet för alla kommuner som är 79. 
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Svar på detaljfrågor inom HME Vaxholm stad 2021. 

 

HME Vaxholm jämfört med alla kommuner 2014–2021 

 
Jämfört med alla Sveriges kommuner ligger Vaxholm stad på delad 6:e plats och i Stockholms län på en 
delad första plats. 
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Bakgrundsfrågor 
Vid analys av resultat utifrån kön, ålder, befattning och anställningstid i staden framkommer inga stora 
skillnader mot föregående år. Männen är något mer nöjda och fria från stress. Det samma gäller för 
äldre medarbetare (60 år och äldre). Utifrån anställningstid är det nyanställda (ett år eller mindre) och 
de med längst anställningstid (21 år eller mer) som är mest nöjda och fria från stress. 

Det fortsatta arbetet 

Handlingsplan 
Det fortsatta arbetet på respektive enhet att ta fram handlingsplaner pågår till och med februari då 
genomförandet tar vid. Resultat och handlingsplan utgör ett av underlagen i resultat och målsamtalet 
för chefer.  

Fortsatt fokus på systematiskt målarbete och stressreducering. 
Utifrån resultat från medarbetarundersökningen tas handlingsplaner fram av respektive enhet, Dessa 
handlingsplaner skall innehålla aktiviteter hur bemöta den arbetsrelaterade utmattningen samt hur vi 
ökar förståelse och tillämpning av mål.  Därutöver fortsätter arbetet med medarbetaridén och 
medarbetarskap under 2022. 

Finansiering 
Genomförande av medarbetarundersökning inklusive arbete med handlingsplaner sker inom ram. 

Förslagets konsekvenser 
Den årliga medarbetarundersökningen är en viktig del av vårt systematiska arbetsmiljöarbete. 
Kommunstyrelsen har det yttersta arbetsgivaransvaret i staden och ska således ha information och 
kunskap kring detta arbete. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Medarbetarenkät 2021 KS 2022/22.026 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd: Kristina Segerborg, KLK 
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§ 20 Systematisk arbetsmiljö Rapport 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Återrapportering av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, arbetsmiljöutredningar, handlingsplaner 
och rapporterade tillbud/arbetsskador 2021. 

Under 2021 hade totalt 1049 individer en anställning i Vaxholms stad. 659 av dessa hade en 
tillsvidareanställning. I december 2021 hade 666 individer en anställning i Vaxholms stad, varav 489 
hade en tillsvidareanställning (december 2020 844 anställda, varav 617 tillsvidareanställda). Andel 
heltidsanställda av de tillsvidareanställda var under året 80,36% - en minskning från 2020 då det 
motsvarande siffra var 80,96%. 57% av de anställda är bosatta i Vaxholm.  62 personer fyller 65 år inom 
fem år. 

Den totala sjukfrånvaron var 7,4% (7,6% 2020, 5,9% 2019) kortidssjukfrånvaron var 3,6% jämfört med 
2020 då det var 4,7% (2019 var 3,3%).  Långtidssjukfrånvaron var 48,9%,jmf med 2020 då den var 39,6% 
(2019 45,9 %). Personalomsättningen var 25,7% jämfört med 2020 då den var 8,7% men i 2021 år 
omsättning ingår verksamhetsövergången av särskilt boende till Förenade Care AB. Tar vi bort 
verksamhetsövergången var personalomsättningen 10,7% 2021. 

I det systematiska arbetsmiljöarbetet har följande genomförts: 

- Medarbetarundersökning och formulering av handlingsplan per enhet 
- Årlig arbetsmiljöutbildning för chefer och fackliga ombud 
- Resultat- & målsamtal  
- Fysiska skyddsronder 
- Löpande rapportering av tillbud och arbetsskador via systemet IA-systemet, KIA (Kommunernas 

Informationssystem om Arbetsmiljö) 
- Riskanalyser inför verksamhetsförändringar/omorganisationer 
- Arbetsmiljöutredningar kring den social och organisatoriska arbetsmiljön 
- Riskbedömningar för gravida arbetstagare där vi även lyft in de rekommendationer och riktlinjer 

som gäller för gravida medarbetare i samband med covid-19. 

Utvecklingsarbete inom arbetsmiljöområdet under 2021 

- Krishantering samt Coronarelaterade rutiner och riktlinjer 
- Hållbart ledarskap 

o Implementering av ledarskapsidé 
o Utbildning av ledare i främjande förhållningsätt 

- Fortsatt arbete med värdegrund 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Systematisk arbetsmiljö Rapport 2021 

567



Protokoll 
2022-03-16 

2 av 2 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Kristina Segerborg, klk 

För kännedom: Marie Wiklund, klk    
 Agneta Franzén, sf    
 Anders Roxström, uf    
 Susanne Edén, sbf 

568



 
 

Tjänsteutlåtande 
2022-02-22 

Änr KS 2022/23.026 
1 av 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

 

Systematisk arbetsmiljö Rapport 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Informationen noteras till protokollet 

Sammanfattning 
Återrapportering av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, arbetsmiljöutredningar, handlingsplaner 
och rapporterade tillbud/arbetsskador 2021. 

Under 2021 hade totalt 1049 individer en anställning i Vaxholms stad. 659 av dessa hade en 
tillsvidareanställning. I december 2021 hade 666 individer en anställning i Vaxholms stad, varav 489 
hade en tillsvidareanställning (december 2020 844 anställda, varav 617 tillsvidareanställda). Andel 
heltidsanställda av de tillsvidareanställda var under året 80,36% - en minskning från 2020 då det 
motsvarande siffra var 80,96%. 57% av de anställda är bosatta i Vaxholm.  62 personer fyller 65 år inom 
fem år. 

Den totala sjukfrånvaron var 7,4% (7,6% 2020, 5,9% 2019) kortidssjukfrånvaron var 3,6% jämfört med 
2020 då det var 4,7% (2019 var 3,3%).  Långtidssjukfrånvaron var 48,9%,jmf med 2020 då den var 39,6% 
(2019 45,9 %). Personalomsättningen var 25,7% jämfört med 2020 då den var 8,7% men i 2021 år 
omsättning ingår verksamhetsövergången av särskilt boende till Förenade Care AB. Tar vi bort 
verksamhetsövergången var personalomsättningen 10,7% 2021. 

I det systematiska arbetsmiljöarbetet har följande genomförts: 

- Medarbetarundersökning och formulering av handlingsplan per enhet 
- Årlig arbetsmiljöutbildning för chefer och fackliga ombud 
- Resultat- & målsamtal  
- Fysiska skyddsronder 
- Löpande rapportering av tillbud och arbetsskador via systemet IA-systemet, KIA (Kommunernas 

Informationssystem om Arbetsmiljö) 
- Riskanalyser inför verksamhetsförändringar/omorganisationer 
- Arbetsmiljöutredningar kring den social och organisatoriska arbetsmiljön 
- Riskbedömningar för gravida arbetstagare där vi även lyft in de rekommendationer och riktlinjer 

som gäller för gravida medarbetare i samband med covid-19. 

Kommunledningskontoret 
Kristina Segerborg 
HR-chef 
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Utvecklingsarbete inom arbetsmiljöområdet under 2021 

- Krishantering samt Coronarelaterade rutiner och riktlinjer 
- Hållbart ledarskap 

o Implementering av ledarskapsidé 
o Utbildning av ledare i främjande förhållningsätt 

- Fortsatt arbete med värdegrund 
 

Bakgrund 
Utifrån Vaxholms stads arbetsmiljöpolicy genomförs ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att 
säkerställa goda arbetsförutsättningar och en bra arbetsmiljö för alla medarbetare. Detta arbete ska 
återrapporteras årligen till central skyddskommitté (CESAK, central partsammansatt grupp för 
information och förhandling enligt MBL och tillika central skyddskommitté) 

Ärendebeskrivning 
I det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, har vi verktyg och rutiner för samverkan, utbildning och 
kontroll. Systematiken ska säkerställa att vi upptäcker och kan förebygga brister och bidrar till 
förbättring och utveckling av arbetsmiljön. 

Medarbetarna 

Under 2021 hade 1049 individer någon typ av anställning i Vaxholms stad. 73% var kvinnor och 27% 
män. 659 av dem hade en tillsvidareanställning och av dessa var 80% kvinnor 20% män. Medelåldern för 
tillsvidare anställda var 48,1 år. 

I december 2021 hade 489 individer en tillsvidareanställning varav 387 av dessa, eller 79,1%, hade en 
heltidsanställning. 

Sjukfrånvaro 

Under 2021 har vi en minskad sjukfrånvaro i staden med 0,2 procentenheter jämfört med genomsnittet 
2020. Dock ser vi en ökning i slutet av året, främst beroende på Omicron varianten av Coronaviruset, 
som orsakar höga sjuktal i främst utbildningsförvaltningen under våg 4. Utifrån övrig utveckling i landet 
och i övriga Europa kommer den troligen att öka mer här i Vaxholm in i 2022. Trots pandemi, med 
högsjukfrånvaro, hamnade vi ändå i en genomsnittlig frånvaro av 7,4%. 
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I den totala sjukfrånvaron finns 58 individer med sammanhängande sjukskrivningsperioder längre än 60 
dagar (64 st 2020). 41% av de långtidssjukskrivna har någon form av psykisk ohälsa.  

 

Fördelning av sjukfrånvaro mellan förvaltningarna 2021 ser ut enligt följande bild: 

 
Socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen är de som haft högst sjukfrånvaro under 2021, vilket 
stämmer med att dessa förvaltningar påverkats mest av pandemin. Socialförvaltningens sjukfrånvaro 
minskade dock något under 2021 medan utbildningsförvaltningen ökade. Nedgången av sjukfrånvaron 
inom socialförvaltningen kan vara en effekt av verksamhetsövergång av särskild boende 1 september 
2021. 
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Bilden visar totala sjukfrånvaron i de mest utsatta verksamheterna under 2021 års pandemiutbrott.  

 

Sjukfrånvaro 2017 2018  2019 2020 2021 

Total sjukfrånvaro 6,7 5,9 5,9 7,6 7,4 

kvinnor (%) 7,5 6,5 6,5 8,4 8,2 

män (%) 3,5 3,7 3,6 4,8 4,8 

-29 år (%) 5,6 4,2 3,6 5,2 4,3 

30-49 år (%) 8,0 5,5 5,5 6,9 6,5 

50- år (%) 5,8 6,8 6,9 9,0 9,1 

sjukfrånvaro långtid (%) (>60 
dagar) 

47,8 42,7 45,9 39,6 48,9 

Antal sjukdagar per anställd   25 26 36 

 

I den totala sjukfrånvaron finns 58 individer med sammanhängande sjukskrivningsperioder längre än 60 
dagar (64 st 2020). 41% av de långtidssjukskrivna har någon form av psykisk ohälsa.  

Långtidssjukskrivningen (>60 dagar) har ökat från 39,6 procent 2020 till 48,9 procent för 2021. I 
ökningen kan vi se frånvaro på grund av postcovid, väntetid för operationer och psykisk ohälsa.    
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Personalomsättning 

Personalomsättningen var 2021 25,7% ,2020 8,7%, inklusive pensionsavgångar och intern rörlighet. 
Personalomsättningen beräknas genom andel avslutade tillsvidareanställningar i relation till antal 
tillsvidareanställningar. Inom socialförvaltningen blev den hög 2021 och orsaken till det är 
verksamhetsövergången av särskilt boende till Förenade Care AB. Bortser man från den hamnade 
personalomsättningen på 10,7%.   

 

Personalomsättningen ungefär 10% vilket kan anses som en normal omsättning. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Personalomsättning (%) 18,4 6,8 10,2 8,28 10,7 
(25,7*) 

 

Tittar vi på den ”normala” personalomsättningen under 2021 har den ökat med 2,4 procent till 
10,7 procent.  Ökning kan vara en effekt av att arbetsmarknaden trots pandemin kommit igång i den 
kommunala sektorn jämfört med 2020. Till det har vi haft en arbetsbristsituation inom förskolan och 
måltidsenheten i Vaxholm stad, beroende på för få antal barn. Där konsekvensen blev, efter 
omplacering, att 3 personer fick lämna sina arbeten.  

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

I det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, har följande genomförts: 

Vaxholm totalt BUN SF SBF KLK
2019 10.2 9.7 12.3 18.7 0
2020 8.28 7.58 9.77 3.6 6.7
2021 25.7 9.3 86.6 8.3 9.6
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• Handlingsplaner utifrån genomförd medarbetarundersökning som genomfördes i okt 2020 har 
tagits fram vid varje enhet utifrån enhetens egna resultat. Generellt fokus på områdena minskad 
stress, målkvalitet. HR kontrollerar att handlingsplan formulerats och dokumenterats. Ny 
mätning i oktober 2021.  

• Resultat- och Målsamtal har genomförts under våren. I samtalet utvärderas den fysiska, den 
organisatoriska och den sociala arbetsmiljön på individnivå. Samtalet är också en del i 
löneprocessen där prestation, måluppfyllelse och planering framåt med formulering av 
individuella mål.  

• Skyddsrond av den fysiska arbetsmiljön har genomförts under hösten. Vid ronden skrivs ett 
protokoll som anger bristen, förslag på åtgärd, ansvarig och tidsplan. Bristerna innehåller till 
största del fastighetsfrågor som överlämnats till fastighetsenheten. Behov av förbättringar kring 
brandskyddsarbetet är också vanligt förekommande samt frågor som rör ergonomi vid 
kontorsarbete. HR kontrollerar att rond genomförts och protokollförts. 

• Löpande rapportering av tillbud och arbetsskador har skett via webben i IA-systemet 
(Informationssystem om Arbetsmiljö). Chefer får individuell genomgång av systemet i 
introduktion eller utifrån behov och önskemål. Under 2021 rapporterades totalt 64 ärenden, 
varav 22 Tillbud, 32 Olycksfall, 4 Färdolycksfall och 6 anmälan om arbetssjukdom. (under 2020 
anmäldes totalt 116 ärenden) 

• Risk och konsekvensanalyser har genomförts kontinuerligt under pandemin och inför 
organisatoriska förändringar samt förändring av fysisk arbetsmiljö samt individuell 
riskbedömning för gravida medarbetare.  I riskbedömningen för gravida medarbetare har vi 
även tagit hänsyn till gällande regler för covid-19 och gravida. 
 
Utvecklingsarbete inom arbetsmiljöområdet under 2021 

• Krishantering samt Coronarelaterade rutiner och riktlinjer 
• Hållbart ledarskap 

o Implementering av ledarskapsidé 
o Utbildning av ledare i främjande förhållningsätt 

• Medarbetarskap 
o Introduktion till medarbetaride och det främjande förhållningssättet till samtliga 

medarbetare. 

Finansiering 
Finansiering sker inom ram. 

Förslagets konsekvenser 
Rapportering av Vaxholm stads systematiska arbetsmiljöarbete sker årligen 

Uppföljning och utvärdering 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp kontinuerligt av respektive chef och förvaltning. En gång 
om året rapporteras årets det systematiska arbetsmiljöarbetet totalt i kommunen 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Systematisk Arbetsmiljöarbete Rapport 2022-03-01 ärende KS 2022/23.026 
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§ 21 Uppföljning av handlingsplan för kommunkompassen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Informationen noteras till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Vaxholms stad genomförde efter beslut av kommunstyrelsen kommunkompassen under våren 2020. 
Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg som används av Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
och som värderar kommunens övergripande styrning och ledning samt samverkan i organisationen.  

Vaxholms stads starkaste område i utvärderingen var styrning och kontroll. Störst utvecklingspotential 
fanns inom områdena chefs- och ledarskap och medarbetarskap samt samspel mellan förtroendevalda 
och medborgare. Vaxholm stad har mycket goda resultat inom hållbart medarbetarengagemang (HME) 
som mäts genom medarbetarundersökningen och mycket var på gång inom området chefs- och 
ledarskap men ännu ej helt genomfört bland annat med anledning av coronaläget. Det pågående 
utvecklingsarbetet behövde fortsätta och strategier implementeras. Inom området samspel mellan 
förtroendevalda och medborgare fanns också pågående utvecklingsarbete inom bland annat dialog och 
information.  

Utifrån resultatet i utvärderingen togs en handlingsplan fram (se ärende vid KS 2021-06-03) som beskrev 
utvecklingsarbetet på ca två års sikt och i denna rapport redogörs för en uppföljning av handlingsplanen 
för de utvecklingsområden inklusive aktiviteter som var påbörjade eller prioriterade att genomföras för 
2021.  

För de åtta områdena offentlighet och demokrati, kommunen som samhällsbyggare, styrning och 
kontroll, effektivitet, brukarens fokus, kvalitetsutveckling, arbetsliv och ledarskap och medarbetarskap 
är en klar majoritet av aktiviteterna i handlingsplanen avslutade eller pågående enligt plan. 

Uppföljning av handlingsplanen fortsätter inom ramen för ordinarie process för uppföljning och bokslut.  

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande Uppföljning av handlingsplan för kommunkompassen, 2022-02-25  

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller 
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Uppföljning av handlingsplan för kommunkompassen  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning 
Vaxholms stad genomförde efter beslut av kommunstyrelsen kommunkompassen under våren 2020. 
Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg som används av Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
och som värderar kommunens övergripande styrning och ledning samt samverkan i organisationen.  

Vaxholms stads starkaste område i utvärderingen var styrning och kontroll. Störst utvecklingspotential 
fanns inom områdena chefs- och ledarskap och medarbetarskap samt samspel mellan förtroendevalda 
och medborgare. Vaxholm stad har mycket goda resultat inom hållbart medarbetarengagemang (HME) 
som mäts genom medarbetarundersökningen och mycket var på gång inom området chefs- och 
ledarskap men ännu ej helt genomfört bland annat med anledning av coronaläget. Det pågående 
utvecklingsarbetet behövde fortsätta och strategier implementeras. Inom området samspel mellan 
förtroendevalda och medborgare fanns också pågående utvecklingsarbete inom bland annat dialog och 
information.  

Utifrån resultatet i utvärderingen togs en handlingsplan fram (se ärende vid KS 2021-06-03) som beskrev 
utvecklingsarbetet på ca två års sikt och i denna rapport redogörs för en uppföljning av handlingsplanen 
för de utvecklingsområden inklusive aktiviteter som var påbörjade eller prioriterade att genomföras för 
2021.  

För de åtta områdena offentlighet och demokrati, kommunen som samhällsbyggare, styrning och 
kontroll, effektivitet, brukarens fokus, kvalitetsutveckling, arbetsliv och ledarskap och medarbetarskap 
är en klar majoritet av aktiviteterna i handlingsplanen avslutade eller pågående enligt plan. 

Uppföljning av handlingsplanen fortsätter inom ramen för ordinarie process för uppföljning och bokslut.  

Kommunledningskontoret 
Anne-Lie Vernersson Timm 
Kvalitetscontroller 
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Bakgrund 
Vaxholms stad genomförde efter beslut av kommunstyrelsen kommunkompassen under våren 2020. 
Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg som används av Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
och som värderar kommunens övergripande styrning och ledning samt samverkan i organisationen.  

Vaxholms stads starkaste område i utvärderingen var styrning och kontroll. Störst utvecklingspotential 
fanns inom områdena chefs- och ledarskap och medarbetarskap samt samspel mellan förtroendevalda 
och medborgare. Vaxholm stad har mycket goda resultat inom hållbart medarbetarengagemang (HME) 
som mäts genom medarbetarundersökningen och mycket var på gång inom området chefs- och 
ledarskap men ännu ej helt genomfört bland annat med anledning av coronaläget. Det pågående 
utvecklingsarbetet behövde fortsätta och strategier implementeras. Inom området samspel mellan 
förtroendevalda och medborgare fanns också pågående utvecklingsarbete inom bland annat dialog och 
information.  

Utifrån resultatet togs en handlingsplan fram som beskrev utvecklingsarbetet på ca två års sikt som 
beslutades av ledningsgruppen och redovisades för kommunstyrelsen (se ärende vid KS 2021-06-03). 

Ärendebeskrivning 
I denna rapport redogörs för en uppföljning av handlingsplanen för de utvecklingsområden inklusive 
aktiviteter som var påbörjade eller prioriterade att genomföras för 2021. För de åtta områdena 
offentlighet och demokrati, kommunen som samhällsbyggare, styrning och kontroll, effektivitet, 
brukarens fokus, kvalitetsutveckling, arbetsliv och ledarskap och medarbetarskap är en klar majoritet av 
aktiviteterna avslutade eller pågående enligt plan. Se övergripande status för aktiviteter per område 
nedan.  

Övergripande status per område 
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Offentlighet och demokrati: 
Mer än hälften av aktiviteterna pågår enligt plan eller är avslutade. Exempel på avslutade aktiviteter är 
ta fram en process och handbok för medborgardialog samt publicera sammanfattade nyheter efter 
möten i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. De aktiviteter som är pågående med avvikelse rör 
kommunikationsinsatser där tidplanen har behövt förlängas. Aktiviteter som inte har påbörjats är 
planerade för 2022 och rör insatser kopplat till uppföljning av politikernas arbetssituation tex avseende 
hat och hot samt implementering av process och handbok för medborgardialog.  

Kommunen som samhällsbyggare:  
Förbättringsmöjligheterna rörde kopplingen mellan hållbarhetsstrategi och mål och budget samt en mer 
omfattande uppföljning och analys av hållbarhetsarbetet.  Alla aktiviteter är avslutade eller pågående. 
Pågående aktivitet handlar om att koppla hållbarhetsredovisningen mot hållbarhetsstrategin. 

Styrning och kontroll:  
Förbättringsmöjligheter rörde bland annat att stärka uppföljningen av privata utförare. Alla aktiviteter är 
avslutade utom en aktivitet som är pågående med avvikelse som rör utveckling av dialog som sker 
mellan politiker och tjänstepersoner. 

Effektivitet:  
Alla aktiviteter bedöms som avslutade eller pågående och kontinuerligt förbättringsarbete fortsätter 
under 2022 (till exempel utveckling av arbete med effektivitet). En aktivitet är pågående om 
uppgraderat HR och lönesystem som planeras driftsättas under våren.  

Brukarens fokus:  
Förbättringsområdet rör utökade kontaktvägar för brukare, mer samordning av sociala medier samt 
tydligare och mer jämförbar information mellan olika enheter inom förskola, skola och äldreomsorg. En 
aktivitet har ännu inte påbörjats men den var/är planerad för 2022. En aktivitet som rör kartläggning av 
sociala medier i ungdomsförvaltningen var pågående med avvikelse vid uppföljningen men planerades 
samtidigt att slutföras i början av 2022.  

Kvalitetsutveckling:  
72 % av aktiviteterna inom detta område i handlingsplanen är klart eller pågår enligt plan. De aktiviteter 
som pågår med avvikelser eller ej är påbörjade rör olika metoder för att fånga in brukarsynpunkter. 
Arbete med dessa aktiviteter fortsätter under 2022. 

Arbetsliv: 
Alla aktiviteter pågår enligt plan eller är avslutade tex uppföljning och analys av HR-strategin. Pågående 
aktiviteter rör arbete med kompetensförsörjningsplan samt kommunicera resultat från uppföljning av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet som är planerade för 2022.  

Ledarskap och medarbetarskap:  
75% av aktiviteterna är pågående eller avslutade. De aktiviteter som ej är påbörjat rör intern 
kommunikation som är beroende av en intern undersökning av intranätet.  

Fortsatt uppföljning  
Aktiviteter fortsätter under 2022 och kvarvarande aktiviteter i handlingsplanen integreras i respektive 
verksamhets verksamhetsplanering. Rapportering fortsätter inom ordinarie process för mål och 
uppföljning.  
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande Uppföljning av handlingsplan för kommunkompassen, 2022-02-25  

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller 
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………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 22 Information om uppföljning av uppföljningsplaner av privata 
utförare 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Information om uppföljning av uppföljningsplaner av privata utförare 2021 för nämnden för trafik, fritid 
och kultur, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden noteras till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av upphandlad verksamhet för privata utförare som utför en kommunal angelägenhet ska 
från och med 2021 ske enligt program för mål och uppföljning av privata utförare (KS 2019/208.55). 
Under 2020 togs process, stödmaterial och mallar fram och från och med 2021 ansvarar respektive 
nämnd för att programmet följs och att uppföljningen rapporteras till kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige tar del av uppföljningen i årsredovisningen.  

Enligt programmet ska resultat av uppföljningen årligen delges kommunstyrelsen. Uppföljning av 
uppföljningsplaner för 2021 finns som bilagor för information. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande Anne-Lie Vernersson Timm, kommunledningskontoret 2022-02-24 
Rapportering av uppföljning privata utförare av samhällsbetalda resor, 2022-01-10 
Uppföljningsrapport – privata utförare TFK 2021, 2022-01-18 
Uppföljning av privata utförare, 2022-02-18 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Anne-Lie Vernersson Timm, Kvalitetscontroller, KLK 
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Information om uppföljning av uppföljningsplaner av privata utförare 
2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta. 

Information om uppföljning av uppföljningsplaner av privata utförare 2021 för nämnden för trafik, fritid 
och kultur, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden noteras till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av upphandlad verksamhet för privata utförare som utför en kommunal angelägenhet ska 
från och med 2021 ske enligt program för mål och uppföljning av privata utförare (KS 2019/208.55). 
Under 2020 togs process, stödmaterial och mallar fram och från och med 2021 ansvarar respektive 
nämnd för att programmet följs och att uppföljningen rapporteras till kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige tar del av uppföljningen i årsredovisningen.  

Enligt programmet ska resultat av uppföljningen årligen delges kommunstyrelsen. Uppföljning av 
uppföljningsplaner för 2021 finns som bilagor för information. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande Anne-Lie Vernersson Timm, kommunledningskontoret 2022-02-24 
Rapportering av uppföljning privata utförare av samhällsbetalda resor, 2022-01-10 
Uppföljningsrapport – privata utförare TFK 2021, 2022-01-18 
Uppföljning av privata utförare, 2022-02-18 

 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Anne-Lie Vernersson Timm, Kvalitetscontroller, KLK 

Kommunledningskontoret 
Anne-Lie Vernersson Timm 
Kvalitetscontroller 
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Inledning 

 

Kommunfullmäktige har beslutat om ett program för mål och uppföljning av verksamhet som utförs 
av privata utförare. Programmet omfattar mandatperioden 2019-2022. I kap. 10 kommunallagen 
(2017:725) regleras kommunens ansvar för kommunala angelägenheter som har lämnats över till 
privata utförare.  

Uppföljning är en viktig del i kvalitetsarbetet och kommunen är ansvarig för att följa upp 
verksamhet oavsett utförare. Kopplat till programmet ska varje nämnd utarbeta en plan för när och 
på vilket sätt verksamhet som utförs av privata utförare ska följas upp.   

Syftet med att göra uppföljning är att: 

• kontrollera att lagar, förordningar och föreskrifter följs,  
• uppdragen utförs i enlighet med förfrågningsunderlag, anbud och avtal och att 

verksamheten utförs med god kvalitet,  
• utgöra ett underlag i stadens förbättringsarbete för att utveckla och förbättra verksamhet 

och tjänster till medborgarna,  
• analysera risker och bedöma privata utförares förmåga och beredskap att fullgöra sina 

avtal. 

Uppföljningen rapporteras till ansvarig nämnd i samband med nämndens verksamhetsberättelse 
(men som ett eget ärende). Uppföljningsplanen och resultatet av uppföljningen ska årligen delges 
kommunstyrelsen. 

 

Typer av uppföljning 

Regelbunden uppföljning 
Den regelbundna uppföljningen av privata utförare sker årligen inom beslutade områden. 
Regelbunden uppföljning beskrivs i uppföljningsplanen.  

Händelsestyrd uppföljning 
En händelsestyrd uppföljning orsakas av en särskild händelse. Det kan exempelvis vara:  

• upprepade klagomål/avvikelser hos samma leverantör eller enstaka klagomål/avvikelser där 
det föreligger en uppenbar risk att den upprepas, särskilt allvarlig händelse, till exempel 
medvetna avsteg från avtal eller upprepade händelser i ett tydligt mönster,  

• stora olikheter i debitering och/eller fakturering.  

Händelsestyrd uppföljning kan inte planeras och beskrivs därför inte i uppföljningsplanen. Om det 
under året uppkommer den här typen av uppföljning kommer det att rapporteras till nämnden i 
samband med rapportering av övrig uppföljning. Socialnämnden har egna fördjupade rutiner och 
system för händelsestyrd uppföljning. 
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Uppföljning på olika nivåer 

Ekonomisk status 
Ekonomisk status kontrolleras hos Skatteverket gällande redovisning och betalning av skatter och 
avgifter (ex. arbetsgivaravgift, pensionsavgift, sociala avgifter, mervärdesskatt). Kreditvärdighet 
kontrolleras hos Creditsafe. 

Avtalsuppföljning 
Avtalsuppföljning styrs innehållsmässigt av det förfrågningsunderlag som legat till grund för avtalets 
tecknande. Kontroll sker att ska-krav på utföraren är uppfyllda och att beställda och fakturerade 
tjänster utförts. 

Uppföljning av avvikelser 
Uppföljning av avvikelser kan ske genom en sammanställning av inkomna klagomål och synpunkter.  

Brukarnas/invånarnas uppfattning om kvalitet 
Brukarnas uppfattning kan inhämtas på olika sätt, till exempel via enkäter. 

 

 

Arbetsformer och process för uppföljning 

De typer av uppföljning som utbildningsförvaltningen har utfört är regelbunden uppföljning och 
händelsestyrd uppföljning. 

De nivåer av uppföljning som utbildningsförvaltningen har utfört är avtalsuppföljning och 
uppföljning av avvikelser. 

Skolskjutshandläggare har bjudit in till tre uppföljningsmöten för regelbunden uppföljning; i slutet 
av vårterminen 2021, i september efter läsårets start samt i slutet av höstterminen 2021. Deltagare 
har varit skolskjutshandläggare, chef för administrativa enheten på utbildningsförvaltningen, 
upphandlade från kommunledningskontoret samt representanter från Sverigetaxi. Mötena har skett 
digitalt. Skolskjutshandläggare har förberett dagordning och bjudit in övriga deltagare till att lägga 
till punkter. Skolskjutshandläggare har fört minnesanteckningar som delats med övriga deltagare 
efter avslutat möte. Under mötena har det avhandlats hur terminen eller skolstart har gått, 
planering framåt, ändringar av rutiner eller system samt uppföljning av avvikelser. Åtgärder för 
eventuella upptäckta brister har diskuterats och följs sedan upp via e-post. Status har rapporterats 
nästföljande möte.  

Tre händelser har varit föremål för händelsestyrd uppföljning; införande av uppsamlingsplatser, 
kvalitetskontroll av fordon samt avtalsuppföljning. Mötet inför införande av fler uppsamlingsplatser 
var fysiskt, där utbildningsförvaltningen tillsammans med statsbyggnadsförvaltningen visade 
Sverigetaxis planerare samt avtalsansvariga platserna. Kvalitetskontroll av fordon var ett fysiskt 
möte där Cabonline, som äger Sverigetaxi, bjöd in till deras kvalitetskontroll. Avtalsuppföljning 
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skedde digitalt där Sverigetaxi presenterade statistik och information som utbildningsförvaltningen 
efterfrågat. 

 

Privata utförare 
Lista på privata utförare inom nämndens ansvarsområde som omfattas av uppföljningsplanen. 

Verksamhetsområde Privat utförare 

Skolskjuts Sverigetaxi 

 

Utbildningsförvaltningen har gett Sverigetaxi i uppdrag att utföra den skolskjuts som behöver ske 
med taxi. Avtalet trädde i kraft juli 2019 och har förlängts till och med december 2022 med 
möjlighet till förlängning ytterligare sex månader. 

 

Resultat 

Resultat av regelbunden uppföljning 
 
Den regelbundna uppföljningen har lett till att båda parter är informerade om förändringar, 
utvärdering av resor har kunnat göras och lösningar har kunnat hittats. Exempelvis har vi 
tillsammans arbetat för en bättre samplanering.  

 
Kontroll av antal utförda resor 
BOM-rapporter levereras månadsvis. Faktureringsunderlag som förvaltningen skickar till Sverigetaxi 
har stämts av mot reseloggar innan faktura utställts. Eventuella avvikelser har meddelats omgående 
och en dialog har hafts för att säkerställa korrekt fakturering. Ett fall har dagens datum inte kunnat 
lösas, där leverantören menar att resor har utförts men elevens vårdnadshavare menar att de inte 
har det. 

 
Genomgång av och utvärdering av inkomna synpunkter samt inrapporterade incidenter, 
fel och brister. 
Det är färre inkomna klagomål 2021 jämfört med förra året. Majoriteten av klagomålen då rörde att 
förare ej hittade till rätt uppsamlingsplats. I år har endast ett sådant klagomål inkommit. Åtgärder 
som ramtider och uppsamlingsplatser inom kommunen har gett resultat vilket visas i att det är få 
klagomål gällande ändringar som ej slagit igenom eller att förare befunnit sig på fel plats. 
Det har däremot inkommit klagomål gällande ändringar till skolor utanför kommunen. Framförallt 
är det en skola som haft mycket ändringar som påverkat elevers resor. Förvaltningen har en dialog 
med skolan och en plan för att ha mer fasta tider framöver och färre ändringar. Det har också 
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inkommit klagomål där ingen bil har funnits tillgänglig, bilen har varit mycket sen eller beställningar 
ej har gått igenom. För dessa avvikelser har vite, enligt avtal, utkrävts.  

Det har även detta år tagit lång tid att få svar på klagomål, längre än förra året. Detta har påpekats 
under alla möten med leverantören. Leverantören har meddelat att det är något som har 
nedprioriterats men att de i slutet av året tog in extrapersonal för att åtgärda det. I avtalet finns 
inget krav på hur snabbt leverantören ska svara på klagomål. Utbildningsförvaltningen kan endast 
fortsätta påpeka vikten av snabb återkoppling och åtgärd för en välfungerande skolskjuts. 

En sammanställning av klagomålen 2021 presenteras enligt rutin till barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde i mars 2022. 

 

Resultat av händelsestyrd uppföljning 
 
Införande av uppsamlingsplatser på Skarpö och Karlsudd 
Mötet ägde rum i Vaxholm i augusti inför läsårets start. Skolskjutshandläggare, 
utbildningsförvaltningen, och teknisk chef, stadsbyggnadsförvaltningen, visade Sverigetaxis 
planerare och avtalsansvariga uppsamlingsplatserna vid Skarpö och Karlsudd samt den dåvarande 
och den nya uppsamlingsplatsen vid Söderfjärdsskolan. Mötet var givande då vi gemensamt kunde 
komma fram till exakt var fordon skulle stanna, var elever skulle kliva på och av, var fordonet skulle 
vända och i vilken ordning. Vi kom även överens om hur detta skulle beskrivas i 
beställningsunderlag för att undvika missförstånd. Därefter meddelade Sverigetaxi sina förare. 
Denna uppföljning ledde till att vi endast mottagit ett klagomål om förare som kört fel. I det fallet 
gällde det platsen vid Söderfjärdsskolan och föraren var en vikarie. 
 

Kvalitetskontroll av fordon 
Vid mötet fick skolskjutshandläggare en visning av fordon som används, vilken utrustning de olika 
fordonen ska samt vilka kontroller som görs av fordonen. Skolskjutshandläggare fick vara med 
under kontroll av två olika fordon. Det gav en bättre förståelse för vad förvaltningen kan kontrollera 
i avtalsuppföljningar, hur det fungerar med statistik som begärs ut samt vad för fordon och tillbehör 
som kan beställas för olika behov. 

 
Avtalsuppföljning 
Avtalsuppföljning skedde digitalt efter höstterminens slut, med kontroll av ska-krav samt 
rapportering av begärd statistik. Skolskjutshandläggare valde ut ett antal punkter som bedöms av 
särskilt vikt att kontrollera. Krav på förare, eftersom leverantören rapporterat att det är brist på 
förare och vi behöver säkerställa att de som kör våra elever uppfyller kraven. Resenärsbemötande, 
eftersom det är av stor vikt för elevens upplevda trygghet, och extra viktigt om de inte har fasta 
förare. Samt miljökrav och statistik, eftersom vi vill kunna jämföra med förra året och se om 
ytterligare åtgärder har gett resultat och även kunna leverera siffror kopplade till kommunens mål 
om minskad klimatpåverkan.  
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Krav på förare 
Leverantören meddelar att samtliga förare som kör för Vaxholms stad uppfyller kraven i avtalet, och 
de kontroller av förare som ska utföras görs regelbundet. Samtliga fasta förare har utbildning i att 
köra skolskjuts. Det kan ha förekommit vissa vikarier som inte har denna utbildning men 
leverantören informerar att skolutbildningen ingår i grundutbildningen sedan 2020. 85% av alla 
körningar utfördes av fasta förare vilket är ett gott resultat då leverantören flertalet gånger 
informerat om att de har brist på förare samt hög sjukfrånvaro till följd av pandemin.  
 
 
Miljökrav på fordon och bränsle 
Leverantören har lämnat statistik över fordon och bränsle. Överlag uppfylls kraven. Ett fåtal bilar är 
äldre än vad avtalet kräver. Nyare och mer miljövänliga bilar har beställts men leveranser är 
fördröjda till följd av pandemin.  

Miljöpåverkan 
Statistik visar att miljöpåverkan har minskat. Koldioxidutsläppen för skolskjutsresor inom 
kommunen har minskat betydligt, med 61 % höstterminen 2021 jämfört med året innan. Utsläppen 
för skolskjutsresor utom kommunen har ökat något. Utsläpp för resor inom LSS är ungefär 
detsamma. Totalt har utsläppet för resor inom avtalet minskat med 2,5 ton CO2, vilket är en 
minskning med 11 %. 
 
 
Resenärsbemötande 
Utbildning i resenärsbemötande ingår i Sverigetaxis bolagsutbildningar, samt årliga uppföljningar. 
Alla eventuella avvikelser följs upp och den förare som brister hanteras enligt leverantörens interna 
rutiner och riktlinjer. Alla avvikelser registreras och sparas i ett avvikelsehanteringssystem där 
historik finns för varje förare.  
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Slutsats 

Uppföljningen visar att utföraren överlag har kunnat genomföra sitt uppdrag, men vissa brister har 
förekommit. Flertalet resor har inte utförts såsom beställt, framförallt under höstterminen, vilket 
framförallt är en följd av pandemin. Avtalsuppföljningen visar att Sverigetaxi i stort lever upp till 
kraven på de punkter som har kontrollerats. Miljöpåverkan har minskat. 

 

Risker 
Coronapandemin utgör en fortsatt risk för utförarens förmåga att utföra sitt uppdrag. Risker som 
finns bristen på fordon och förare. Utföraren har under året meddelat om dessa risker och vädjat till 
beställarna (kommunerna) att samplanera i så stor utsträckning som möjligt. Det finns en risk att 
elever som har behov av fast förare inte har möjlighet att få det.  

Ytterligare en risk är driftstopp. Vid två tillfällen under höstterminen 2021 har leverantören haft 
driftstopp då samtliga av deras system har varit ur funktion och fordon har ej kunnat levererats. 
Vaxholms elever har klarat sig relativt bra dessa dagar då vi har många fasta förare som kan turerna 
utantill, men vissa elever har drabbats. Leverantören har meddelat att orsaken är avsaknad av 
adekvat utrustning, utrustning vars leverans har försenats till följd av pandemin. Leverantören 
arbetar med ett backupsystem för att säkerställa att resor kan utföras vid eventuella ytterlige 
driftstopp. De medger att risk för ytterligare driftstopp finns så länge utrustning saknas. 
Leverantören försäkrar att driftstoppen är interna händelser och att inga personuppgifter kan ha 
spridits till obehörig part.  

Behov av åtgärder  
Utbildningsförvaltningen ser inga behov av ytterligare åtgärder i nuläget. Riskerna som pandemin 
utgör är dessvärre inget förvaltningen kan åtgärda. Förvaltningen fortsätter att försöka samplanera 
eleverna och nu även inkludera skolor utanför kommunen. I underlaget till den pågående 
upphandlingen har vi kravställt att leverantör behöver ha någon typ av beredskap för eventuella 
driftstopp, samt ställt striktare krav på leverantörs återkoppling vid klagomål. Ålderskrav på fordon 
har också tagits bort då det inte bedöms vara relevant. Typ av fordon, drivmedel och förbrukning är 
av större vikt. 
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Uppföljning av privata utförare för nämnden för teknik, fritid och 
kultur 2021 

Inledning 
Kommunfullmäktige har beslutat om ett program för mål och uppföljning av verksamhet som utförs av 
privata utförare. Programmet omfattar mandatperioden 2019-2022. I kap. 10 kommunallagen 
(2017:725) regleras kommunens ansvar för kommunala angelägenheter som har lämnats över till privata 
utförare.  

Uppföljning är en viktig del i kvalitetsarbetet och kommunen är ansvarig för att följa upp verksamhet 
oavsett utförare. Kopplat till programmet ska varje nämnd utarbeta en plan för när och på vilket sätt 
verksamhet som utförs av privata utförare ska följas upp.   

Syftet med att göra uppföljning är att: 

• kontrollera att lagar, förordningar och föreskrifter följs,  
• uppdragen utförs i enlighet med förfrågningsunderlag, anbud och avtal och att verksamheten 

utförs med god kvalitet,  
• utgöra ett underlag i stadens förbättringsarbete för att utveckla och förbättra verksamhet och 

tjänster till medborgarna,  
• analysera risker och bedöma privata utförares förmåga och beredskap att fullgöra sina avtal. 

Uppföljningen rapporteras till ansvarig nämnd i samband med nämndens verksamhetsberättelse (men 
som ett eget ärende). Uppföljningsplanen och resultatet av uppföljningen ska årligen delges 
kommunstyrelsen. 

Typer av uppföljning 

Regelbunden uppföljning 
Den regelbundna uppföljningen av privata utförare sker årligen inom beslutade områden. Regelbunden 
uppföljning beskrivs i uppföljningsplanen.  

Fördjupad uppföljning 
Efter en riskbedömning fastställs eventuellt fokusområde för en fördjupad/riktad uppföljning. Fördjupad 
uppföljning görs på förekommen anledning utifrån behov av att granska ett specifikt område eller en 
specifik fråga. Fördjupad uppföljning beskrivs i uppföljningsplanen.  

Händelsestyrd uppföljning 

En händelsestyrd uppföljning orsakas av en särskild händelse. Det kan exempelvis vara:  
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• upprepade klagomål/avvikelser hos samma leverantör eller enstaka klagomål/avvikelser där det 
föreligger en uppenbar risk att den upprepas, särskilt allvarlig händelse, till exempel medvetna 
avsteg från avtal eller upprepade händelser i ett tydligt mönster,  

• stora olikheter i debitering och/eller fakturering.  

Händelsestyrd uppföljning kan inte planeras och beskrivs därför inte i uppföljningsplanen. Om det under 
året uppkommer den här typen av uppföljning kommer det att rapporteras till nämnden i samband med 
rapportering av övrig uppföljning. Socialnämnden har egna fördjupade rutiner och system för 
händelsestyrd uppföljning. 

Uppföljning på olika nivåer 

Ekonomisk status 
Inför avtalstecknande kontrolleras ekonomisk status t.ex. gällande kreditvärdighet, betalning av skatter 
och avgifter, moms mm. Inför betalning av fakturor görs kontroll av leverantör och transaktion via 
extern tjänst för säkra betalningar. 
 
Avtalsuppföljning 
Avtalsuppföljning styrs innehållsmässigt av det förfrågningsunderlag som legat till grund för avtalets 
tecknande. Kontroll sker att ska-krav på utföraren är uppfyllda och att beställda och fakturerade tjänster 
utförts. 

Uppföljning av avvikelser 
Uppföljning av avvikelser kan ske genom exempelvis kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 
Det kan också ske genom en sammanställning av inkomna klagomål och synpunkter.  

Brukarnas/invånarnas uppfattning om kvalitet 
Brukarnas/invånarnas uppfattning kan inhämtas på olika sätt, till exempel via enkäter. 

Arbetsformer och process för uppföljning 

Privata entreprenader styrs i huvudsak enligt nedanstående arbetssätt beroende på typ och storlek för 
entreprenaden. 

• Kontraktsmöten. Syftet med kontraktsmötet är att säkerställa att entreprenaden på en 
övergripande nivå utförs korrekt enligt avtalets ambitioner och beställning. Kontraktsfrågor, 
avtalsfrågor och övergripande ekonomi säkerställs.  

• Driftmöten. Vid driftmötet deltar i regel avtalsansvarig samt entreprenörens arbetsledare och 
/eller platschef. Syftet med driftmötet är att säkerställa att avtalet ambitioner uppnås samt gå 
igenom utförda, planerade och kommande arbeten samt hantera aktuella händelser och 
avvikelser som uppstått. Driftmötet är ett beslutande möte där faktiska kostnader och utförda 
arbeten ska godkännas innan fakturering.  

• Daglig drift och garantiskötsel. Uppföljning och kontroll av entreprenörens arbete sker 
regelbundet beroende på entreprenadens storlek samt i tät kontakt via telefon och mejl. Detta 
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säkerställer att snabbt kunna reglera nyuppkomna situationer och hantera löpande 
problemlösning. 

• Okulär besiktning. Besiktning sker vid behov eller efter en fastställd kontrollplan som syftar till 
en mer systematisk kontroll för att få ett bättre statistiskt säkerställt utfall av genomförda 
kontroller. 

• Krav och kvalitetskontroll. För att säkerställa olika krav på entreprenörerna gällande tekniska 
specifikationer, miljökrav eller specialistkompetens anlitas oberoende besiktningsmän där så är 
lämpligt att genomföra platsbesök för att säkerställa att entreprenadkraven uppfylls. 

• Ekonomistyrning. Kontroll av ekonomisk status samt avstämning mellan dagbok och faktura i 
syfte att se till att genomförda arbeten också sker i linje med ekonomisk ram. Ekonomistyrning 
görs i enlighet med interna processer och internkontroll, tex process Redovisa - administrera 
leverantörs- reskontra/ portal och relaterade internkontrollmoment.  

Avtalsuppföljning sker förenklat enligt följande process:  

Privata utförare 

Lista på privata utförare inom nämndens ansvarsområde som omfattas av uppföljningsplanen. 

Verksamhetsområde Privat utförare 

Fastighetsförvaltning Roslagens Energi- & Driftteknik AB  

Snöröjning Peab AB  

Gatuunderhåll och skötsel Peab AB  

Markskötsel • JRF Mark AB  
(Vaxön och Rindö) 

• TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i Waxholm AB  
(Resarö och Kullön) 

Reception/vaktmästeri Campus Vaxholm TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i Waxholm AB  
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Lokalvård – tom 2021-06 Winab  

Lokalvård – 2021-07 -2022-02 ISKO AB 

Uppföljningsmoment 
 

Vad Hur Vem När Form av uppföljning 

Levererad tjänst 
/vara enligt avtal-  
- Omfattning 
- Utförande 
- Kvalitet 
- Tid 

Övergripande: 

- Kontraktsmöte 
- Översyn av kontrollplan 

Löpande  

- Driftsmöte 
- Besiktning/  

okulär besiktning 
- Platsbesök 
- Leveranskontroll 

Avtalsansvarig 

 
 

Ansvarig 
förvaltare 

 

Årligen 

 
 

Månatligen 

Regelbunden 
uppföljning och vid 
behov fördjupad 
uppföljning. 

 

Avvikelser - Avvikelserapport  Avtalsansvarig Löpande Händelsestyrd 
uppföljning och vid 
behov fördjupad 
uppföljning. 

 

Synpunkter/ 
klagomål 

- Hyresgäst 
- Verksamheter 
- Medborgare 
- Besökare 

Avtalsansvarig Löpande Händelsestyrd 
uppföljning och vid 
behov fördjupad 
uppföljning. 

 

Fastighetsförvaltning, leverantör Roslagens Energi- & Driftteknik AB  

Resultat av regelbunden uppföljning 

Fastighetsenheten genomför månatligen driftmöten där fokus är genomgång av felanmälningar, 
jourärenden, förbrukning av el och vatten och systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Utifrån dessa 
genomgångar identifieras behov av underhåll och eventuella trender uppmärksammas. Rapporter om 
skadegörelse och behov av samordning med övriga förvaltningar och externa parter diskuteras. 

Fastighetsenheten upplever att avtalet fungerar väl. 

Resultat av eventuell händelsestyrd uppföljning 

Vissa beställningar har besiktigats av tjänsteperson utan avvikelse. 

Resultat av fördjupad uppföljning 
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Ingen fördjupad uppföljning har ansetts behövas.  

Slutsats 

Utföraren vann den nya upphandlingen och startade upp i nytt avtal under hösten. Viss förändring har 
skett inom avtalet och förvaltningen har tagit över ansvar för mottagande och fördelande av 
felanmälningar. Förändringen utvärderas löpande och har under året varit relativt ansträngande för 
förvaltningen.   

Uppföljningen och det positiva samarbetet med vår entreprenör visar att utföraren överlag har kunnat 
genomföra sitt uppdrag. De regelbundna mötena och den täta kontakten är värdefull och något enheten 
ämnar fortsätta med. I dagsläget finns inget behov av att förändring av rutinerna då entreprenören är 
inarbetad och en god dialog förs. 

Enheten ser inga behov av åtgärder i nuläget. De regelbundna uppföljningsmötena har tjänat till att 
upptäcka och åtgärda brister löpande. Enheten har en ständigt pågående dialog med den privata 
utföraren och båda parter har varit måna om att åtgärda det som inte fungerar. 
 

Gatuunderhåll och skötsel inklusive snöröjning, leverantör Peab AB  

Resultat av regelbunden uppföljning 

Under 2021 har tekniska enheten säkerställt regelbunden drift och underhåll på kommunens gator och 
vägar, inklusive snöröjning, utav vår entreprenör PEAB Drift och Underhåll. Resultatet av detta är 
trafiksäkra och framkomliga vägar året runt i enlighet med avtal.  

Utförandet har säkerställts genom kontinuerliga driftsmöten. Entreprenören har utöver dessa möten 
uppvisat handlingar som visat på beredskap, exempelvis arbetsplanen för året och planeringen inför 
vintersäsongen. Därtill har entreprenören uppvisat veckorapporter och dagböcker på allt utfört arbete 
som en del av egenkontrollen.  

Resultat av eventuell händelsestyrd uppföljning 

Avvikelser eller synpunkter/klagomål från medborgare besvaras inom två dagar och undersöks. Under 
de syner och inspektioner som förvaltningen utfört löpande har avvikelser har upptäckts och dessa har 
återkopplats till PEAB.  

Under 2020 slog Coronapandemin till och förvaltningen förvarnades då om vissa förseningar på grund av 
längre leveranstider eller sjukdom, vilket skett i viss utsträckning. De tillfällen som driftspersonalen varit 
frånvarande på grund av sjukdom har det lösts med vikarier och kontakt mellan entreprenör och 
utförare. 

Resultat av fördjupad uppföljning 

Under 2020 har inga avvikelser påvisats som föranlett vite mot entreprenören. 

Slutsats 
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Uppföljningen och det positiva samarbetet med vår entreprenör visar att utföraren överlag har kunnat 
genomföra sitt uppdrag, men vissa brister har förekommit. De regelbundna mötena och den täta 
kontakten är värdefull och något enheten ämnar fortsätta med. I dagsläget finns inget behov av att 
förändring av rutinerna då entreprenören är inarbetad och en god dialog förs. 

Enheten ser inga behov av åtgärder i nuläget. De regelbundna uppföljningsmötena har tjänat till att 
upptäcka och åtgärda brister löpande. Enheten har en ständigt pågående dialog med den privata 
utföraren och båda parter har varit måna om att åtgärda det som inte fungerar. 
 
Markskötsel, leverantör JRF Mark AB (Vaxön och Rindö) och TIA- trädgårds- och 
idrottsanläggningar i Waxholm AB (Resarö och Kullön) 

Resultat av regelbunden uppföljning 

Tekniska enheten har fortlöpande uppföljning av avtalet genom daglig/ veckovis samt en års 
avstämning. Avstämningarna sker genom mejl/telefon samt platsbesök direkt i arbetsområdet med 
ansvarig arbetsledare. Avstämning sker även med respektive ansvarig VD en gång/år.  

Faktureringsunderlag som entreprenören skickar till Vaxholms stad kontrolleras fortlöpande av 
beställaren. Eventuella avvikelser har meddelats omgående och en dialog förs för att säkerställa korrekt 
fakturering.  

Resultat av eventuell händelsestyrd uppföljning 

Inkomna klagomål har hanterats löpande och följ upp av Vaxholms stad att åtgärder blir utförda. 

Resultat av fördjupad uppföljning 

Under året 2020 finns inga rapporterade en allvarlig avvikelse. 

Coronapandemin har under året 2020 inte minskat utförarnas förmåga att utföra sitt uppdrag.  

Slutsats 

Uppföljningen och det positiva samarbetet med våra entreprenörer visar att utförarna överlag har 
kunnat genomföra sitt uppdrag, men vissa brister har förekommit. De regelbundna mötena och den täta 
kontakten är värdefull och något enheterna ämnar fortsätta med. I dagsläget finns inget behov av att 
förändring av rutinerna då entreprenörerna är inarbetade och en god dialog förs. 

Enheterna ser inga behov av åtgärder i nuläget. De regelbundna uppföljningsmötena har tjänat till att 
upptäcka och åtgärda brister löpande. Enheterna har en ständigt pågående dialog med de privata 
utförarna och båda parter har varit måna om att åtgärda det som inte fungerar. 
 

Reception/vaktmästeri Campus Vaxholm, leverantör TIA- trädgårds- och 
idrottsanläggningar i Waxholm AB 

Resultat av regelbunden uppföljning 

14596



Uppföljningsplan 
2022-01-18 

Dnr TFK 2021/149.738 
7 av 9 

 
 
 

Enheten har haft löpande uppföljning via mail och telefon men driften har i stor grad påverkats av 
restriktioner relaterat till Covid. Entreprenören har varit behjälplig med diverse olika åtgärder som 
behövt genomföras för att leva upp till de olika rekommendationer och krav som ställts av regeringen.  

Resultat av fördjupad uppföljning 

En intern fördjupad uppföljning inför beslut om förlängning har genomförts. I denna uppföljning 
framkom att avtalet generellt fungerar väl och bör förlängas men ansvara för avtalet bör flyttas till 
tekniska enheten då det i större grad är deras verksamhet som påverkas. Ansvar för avtalet har därför 
flyttats till tekniska enheten 2021.  

Resultat av eventuell händelsestyrd uppföljning 

Personalen som arbetar på Campus har stöttat upp med uppföljning och dokumentation kring 
skadegörelse i Campus vilket varit till stort stöd för staden. Personalen har även varit ett bra stöd vid 
uppföljning av lokalvården. 

Slutsats 

Uppföljningen och det positiva samarbetet med vår entreprenör visar att utföraren överlag har kunnat 
genomföra sitt uppdrag, men vissa brister har förekommit. De regelbundna mötena och den täta 
kontakten är värdefull och något enheten ämnar fortsätta med. I dagsläget finns inget behov av att 
förändring av rutinerna då entreprenören är inarbetad och en god dialog förs. 

Enheten ser inga behov av åtgärder i nuläget. De regelbundna uppföljningsmötena har tjänat till att 
upptäcka och åtgärda brister löpande. Enheten har en ständigt pågående dialog med den privata 
utföraren och båda parter har varit måna om att åtgärda det som inte fungerar. 
 

Lokalvård, leverantör Winab AB  

Resultat av regelbunden uppföljning 

Möten hålls månadsvis av fastighetsenheten samt vår upphandlade lokalvårdskonsult och protokollförs 
på strukturerat sätt. Vid mötena tas upp inkomna klagomål, kommande lokalförändringar eller 
personalförändringar eller specialåtgärder. 
 
Utfört arbete 
Varje månad utförs fysiska kontroller på ett antal utvalda objekt. Objekten väljs utifrån var det inkommit 
klagomål eller utifrån typ av verksamhet, tex kan bostadshus väljas vid ett tillfälle, förskolor vid nästa 
osv. Kontrollerna utförs oftast tillsammans med Winabs arbetsledare, ibland av enbart staden. 
Periodvis har kontroller utförts mer ofta, tex i samband med terminsstart och lov och vid storstädningar. 
Som stöd vid kontroller och möten har staden en upphandlad konsult inom lokalvård. 
Winab gör även egna kontroller som mailas till staden veckovis. Långa perioden har dessa inte utförts 
avtalsenligt, eller med den noggrannhet som förväntas av staden. Kvalitén kan direkt kopplas till vilken 
städledare som för tillfället har uppdraget. 
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Ett system för registrering vid de olika objekten som skulle visa vilka lokalvårdare som utför arbetet 
samt under vilka tider har varit under diskussion en längre tid. På de offentliga toaletterna har ett 
sådant system funnits men inte använts i full utsträckning. 

Kontroll av personal 
Kontroll av personal har utförts så till vida att personallistor inkl. personnummer begärts in, tillsammans 
med en förteckning över vem som arbetar var. 
Då en stor del av personalen arbetar kvälls och nattetid på skolor och sporthallar är det svårt att 
kontrollera om arbetet utförs av angivna personer. 
 
Resultat av eventuell händelsestyrd uppföljning 

Inkomna klagomål har hanterats löpande. Mycket energi har lagts på att få respektive verksamhet att 
hantera sina egna klagomål direkt med Winab samt att ha regelbundna möten med städledarna hos 
Winab.  
 
Centralt har vi tryckt på att Winab ska boka in sådana möten direkt med stora verksamheter då avtalet i 
första hand är upplagt så att de ska hantera sin egen städning, får sina egna fakturor och därför också 
ska hantera klagomål och ev. krediteringar. 
 
Extra fokus har också lagts vid att se till att det med tanke på Corona alltid ska finnas tvål och papper på 
toaletter, samt i möjligaste mån också handsprit och ytdesinficering. Detta har varit ett återkommande 
problem på många skolor. 
 
Resultat av fördjupad uppföljning 

Ett stort antal krediteringar har gjorts av leverantören pga uteblivna tjänster. Detta har bevakats av 
respektive fakturamottagare. Efter en lång period av avvikelsehantering valde förvaltningen att inte 
förlänga sista året av avtalsperioden och har under året tecknat tillfälliga avtal för lokalvården tills ett 
långsiktigt avtal upphandlats.  
 
Slutsats 

Fortfarande är detta en leverantör som har haft svårt att leverera den kvalitet som staden önskar. Det 
innebär mycket arbete både för fastighetsenheten samt för respektive verksamheter, framförallt skolor 
och förskolor. Bolaget har haft hög personalomsättning, och släpat med tillsättning av nya tjänster. 
Vid en ny upphandling bör andra parametrar än pris få större tyngd så att kvalitet ska löna sig. Vidare 
bör ses över om olika städområden kan upprättas så att det blir lättare att byta ut en leverantör som 
inte sköter sig väl.  
 
Lokalvård, leverantör ISKO AB  

Resultat av regelbunden uppföljning 

Möten hålls månadsvis av fastighetsenheten samt vår upphandlade lokalvårdskonsult och protokollförs 
på strukturerat sätt. Vid mötena tas upp inkomna klagomål, kommande lokalförändringar eller 
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personalförändringar eller specialåtgärder. Under månadsavstämningarna har det varit en märkbar 
minskning av ärenden och avvikelser.  
 
Resultat av eventuell händelsestyrd uppföljning 

Hantering av löpande inkomna avvikelser har skett utan vidare problem.  
 
Resultat av fördjupad uppföljning 

Inget att rapportera.  
 
Slutsats 

Trots ett mycket kort övertagandeperiod har entreprenören snabbt kunnat sätta sig in i uppdraget och 
sköta det väl.  
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1 Sammanfattning 

Resultatet av årets uppföljning visar godkänt av samtliga utförare utom Olir omsorg samt 
Nordströms assistans.  

Uppmärksammade brister hos för övriga utförare bedöms åtgärdade och deras verksamhet 
godkänd. 

2 Urval av uppföljda verksamheter 

Programmet för mål och uppföljning av privata utförare gäller enbart för avtal med privata utförare 
som ingås efter att programmet fastställts i fullmäktige. Programmet för privata utförare antogs i 
socialnämnden 2020-11-10. 

Förvaltningen har valt att granska nedan privata utförare.  Val av uppföljningsmetod styrs av 
resurser för att följa upp samt den privata utförarens betydelse för nämndens verksamhet. 

Efter granskningen bedöms utfallet i kategori godkänt, delvis godkänt eller ej godkänt. När utfallet 
är delvis godkänt kan det innebära att brister har uppmärksammats som inte är allvarliga eller att 
det har upprättats handlingsplan i de fall det bedöms nödvändigt. Om utfallet inte är godkänt 
beskriva de åtgärder som kommer vidtas under kap 2.2 handlingsplan. 

2.1 Utfall av uppföljning Privata utförare inom socialnämndens område 

Verksamhet Typ av uppföljning Bedömning 
IBISCUS Catering 
AB/ Eatery 
 

Avtalsuppföljning 
 
Synpunkter och klagomål 

Godkänt: Små avvikelser vilka har 
åtgärdats  
Godkänt: Synpunkter och klagomål 
bedöms åtgärdade 

Mathem  Avtalsuppföljning 
 
Synpunkter och klagomål 

Godkänt. Små avvikelser vilka har 
åtgärdats  
Godkänt: Synpunkter och klagomål 
bedöms åtgärdade 

Nordström 
assistans 

Avtalsuppföljning 
Ekonomisk status 
 
 
Synpunkter och klagomål 
Avvikelser 

Inte godkänt: Har ej fått tillstånd 
att bedriva verksamhet enligt IVO. 
Beslutet är överklagat och ej i laga 
kraft. A 
Godkänd  
Godkänt  

Olivia omsorg: 
gruppbostad och 
servicebostad samt 
daglig 
sysselsättning 
enligt LSS 

Avtalsuppföljning 
 
Ekonomisk status 
Synpunkter och klagomål 
Avvikelser 
Brukarundersökning 

Godkänt: åtgärdsplan upprättat 
och avslutad.  
Godkänt 
Godkänt 
Godkänt 
Godkänt 
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Olir AB Avtalsuppföljning: LOV 
 
 
 
Ekonomisk status 
Avvikelser  
 
Synpunkter och klagomål 
 
Brukarundersökning 

Ett flertal brister har 
uppmärksammats.  Förstärkt 
uppföljning ska utföras under 
våren 2022.  
Godkänt 
Ej godkänd: Förstärkt tillsyn 
planeras under våren 2022 
Ej godkänt. Fler synpunkter 
inkomna under 2021: Förstärkt 
tillsyn planeras under våren 2022 
Brukarundersökning under 2021 är 
ej utfört av SCB, varför resultat inte 
kan användas 

Förenade Care: 
Särskilt boende för 
äldre  

Avtalsuppföljning:  
Ekonomisk status 
Synpunkter och klagomål 
Avvikelser 
Brukarundersökning 

Godkänt på samtliga punkter. 
Övertagandet bedöms godkänt och 
samverkan har fungerat.  
 
 

Samhall AB Avtalsuppföljning 
Synpunkter och klagomål 

Godkänt 
Godkänt 

StepOne Synpunkter och klagomål 
Avvikelser 

Godkänt 
Godkänt 

Sverige taxi Synpunkter och klagomål 
som rapporteras till BUN 
som ansvarar för 
uppföljningen 

Uppföljs i BUN 

 

2.2 Handlingsplan 

Följande privata bedömdes inte få godkänt vid uppföljningen.  

Utförare Uppmärksammade brister Åtgärdsplan/ punkter 

Nordströms 
assistans 

Ej förlängt tillstånd av att bedriva 
verksamhet enligt IVO 

- Förvaltningen bevakar ärendet  

Olir  Brister i samverkan nattinsatser (egen 
regi) samt Olir (insatser dag/omsorg) 
 
 
Brister i synpunkter och klagomål/ 
avvikelser: Ej inlämnade rapporter för 
kvartal 1, 3 och 4 efter begäran.  

- Plan för förstärk samverkan 
mellan egen regi och privata 
utförare ska genomföras våren 
2021 genom samverkansmöten.  

- Förstärk tillsyn avseende 
synpunkter, klagomål och 
avvikelser samt tillhörande 
rutiner 
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………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 23 Uppföljning internkontroll 2021, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
• Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll godkänns.  
• Information om nämndernas uppföljning av internkontroll 2021 noteras till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar uppföljning och resultat av internkontroll 2021. Uppföljning utgår från de 
kontrollmoment och förebyggande åtgärder som fastställdes i kommunstyrelsens internkontrollplan 
2021.  

Nämndernas uppföljning av respektive internkontrollplan bifogas ärendet för kännedom.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att en samlad bedömning av kommunens internkontroll genomförs med 
utgångspunkt från nämndernas internkontrollplaner och uppföljningsrapporter samt eventuell 
revisionsrapport. Utvärdering och bedömning ska rapporteras till kommunstyrelsen i samband med 
uppföljning av internkontrollplanen.  

Bedömningen av kommunens internkontroll är att den har genomförts tillfredsställande för 2021. 
Utvärdering av arbetssätt har diskuterats inom ramen för kommunens kvalitetsråd och identifierade 
förbättringsåtgärder tas med i vidare utvecklingsarbete för processen av internkontroll. Inga större 
förändringar bedöms nödvändiga i detta skede.   

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-22, Anne-Lie Vernersson Timm 
Uppföljning internkontroll 2021, kommunstyrelsen 
Uppföljning internkontroll 2021, barn- och utbildningsnämnden 
Uppföljning internkontroll 2021, socialnämnden 
Uppföljning internkontroll 2021, stadsbyggnadsnämnden 
Uppföljning internkontroll 2020, nämnden för trafik, fritid och kultur 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Koray Kahruman, ekonomichef, KLK   
 Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, KLK 
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Uppföljning internkontroll 2021, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta. 

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll godkänns.  

Information om nämndernas uppföljning av internkontroll 2021 noteras till protokollet.  

Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar uppföljning och resultat av internkontroll 2021. Uppföljning utgår från de 
kontrollmoment och förebyggande åtgärder som fastställdes i kommunstyrelsens internkontrollplan 
2021.  

Nämndernas uppföljning av respektive internkontrollplan bifogas ärendet för kännedom.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att en samlad bedömning av kommunens internkontroll genomförs med 
utgångspunkt från nämndernas internkontrollplaner och uppföljningsrapporter samt eventuell 
revisionsrapport. Utvärdering och bedömning ska rapporteras till kommunstyrelsen i samband med 
uppföljning av internkontrollplanen.  

Bedömningen av kommunens internkontroll är att den har genomförts tillfredsställande för 2021. 
Utvärdering av arbetssätt har diskuterats inom ramen för kommunens kvalitetsråd och identifierade 
förbättringsåtgärder tas med i vidare utvecklingsarbete för processen av internkontroll. Inga större 
förändringar bedöms nödvändiga i detta skede.   

Ärendebeskrivning 
Syfte och ansvar 

Syftet med internkontroll är att bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert samt att risker 
identifieras och hanteras för att undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå 
säkerställa att:  

- Tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs. 

Kommunledningskontoret 
Anne-Lie Vernersson Timm 
Kvalitetscontroller 
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- Finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och 
ändamålsenlig.  

- Verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.  

Ansvaret för internkontroll finns reglerat i 6 kap. 6 § Kommunallagen (SFS 2017:725):  

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska 
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.” 

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i 
den egna verksamheten. Enligt kap 6. 1 § Kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen leda och 
samordna förvaltningen av kommunens eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders 
och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.   

Internkontrollplan och uppföljning 

Kommunstyrelsen och nämnderna upprättar internkontrollplaner utifrån riskanalyser inom befintliga 
processer. Förebyggande åtgärder och kontrollmoment ska följas upp och rapporteras i en 
uppföljningsrapport som delges respektive nämnd. Nämnderna ska rapportera resultatet av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen.  

Förvaltningen redovisar i detta ärende uppföljning och resultat av internkontroll 2021. Uppföljning utgår 
från de förebyggande åtgärder och kontrollmoment som fastställdes i kommunstyrelsens 
internkontrollplan 2021. Nämndernas uppföljning av respektive internkontrollplan bifogas ärendet för 
kännedom.  

Utvärdering av internkontroll 

Kommunstyrelsen ansvarar för att en samlad bedömning av kommunens internkontroll genomförs med 
utgångspunkt från nämndernas internkontrollplaner och uppföljningsrapporter samt eventuell 
revisionsrapport. Utvärdering och bedömning ska rapporteras till kommunstyrelsen i samband med 
uppföljning av internkontrollplanen.  

Bedömningen av kommunens internkontroll är att den har genomförts tillfredsställande för 2021. 
Utvärdering av arbetssätt har diskuterats inom ramen för kommunens kvalitetsråd och identifierade 
förbättringsåtgärder tas med i vidare utvecklingsarbete för processen av internkontroll. Inga större 
förändringar bedöms nödvändiga i detta skede.   

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-22, Anne-Lie Vernersson Timm 

Uppföljning internkontroll 2021, kommunstyrelsen 
Uppföljning internkontroll 2021, barn- och utbildningsnämnden 
Uppföljning internkontroll 2021, socialnämnden 
Uppföljning internkontroll 2021, stadsbyggnadsnämnden 
Uppföljning internkontroll 2020, nämnden för trafik, fritid och kultur 

606



Tjänsteutlåtande 
2022-02-22 

Änr KS 2020/167.041 
3 av 3 

 
 
 

 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Koray Kahruman, ekonomichef, KLK 

Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, KLK 
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1 Inledning 
Syfte 

Syftet med internkontroll är att bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert samt att risker 
identifieras och hanteras för att undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig 
nivå säkerställa att: 

-tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs. Det innefattar lagstiftning, kommunens 
interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter. 

-finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och 
ändamålsenlig. Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig redovisning av 
verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och resursanvändning samt övrig relevant 
information om verksamheten. 

-verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det innebär att ha kontroll över insatta 
resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs 
och följs upp. 

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl 
förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med internkontroll och 
arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att målsättningar uppnås. En väsentlig del i 
internkontrollen utgörs dock av riskanalys och riskhantering i form av förebyggande åtgärder och 
kontrollmoment. 

Ansvar 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll. Nämnderna 
har ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i inom respektive verksamhetsområde. 

Internkontrollplan och uppföljning 

Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns 
inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av 
sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det 
skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller 
tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke. 

Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i 
samband med beslut om mål och budget. 

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen 
inom nämnden till kommunstyrelsen som i sin tur utvärderar kommunens samlade system och 
beslutar om det behöver göras förbättringar. 
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2 Uppföljning av risker och åtgärder 
I avsnittet redovisas uppföljning av de risker som ingick i internkontrollplanen 2021 samt de 
eventuella åtgärder som har vidtagits under året för att minska eller eliminera risken. 

2.1 Hantera dataskyddsfrågor 

Risk: Inträffad personuppgiftsincident 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Utvärdering av efterlevnad av 
dataskyddsförordningen 

 Mindre 
avvikelse 

Dokumentation av incidenter sker i 
diarieföringssystemet Evolution. 
Kommunstyrelsen har under 2021 haft en 
incident som rapporterats och denna har 
anmälts till tillsynsmyndigheten. 
Antalet incidenter som har rapporterats är 
lägre än de två föregående åren (3 
incidenter 2020, nio incidenter 2019). Det 
är av stor vikt att incidenter rapporteras 
och registreras, då dataskyddsförordningen 
ställer krav på dokumentation och 
transparens. 
Dataskyddsombudet ser ett behov av 
vidare utbildning om vad som kan utgöra 
en incident och hur rapporteringen av 
incidenten sker. Med anledning av detta 
planerar Dataskyddsombudet att 
genomföra kunskapshöjande åtgärder med 
avseende på incidenter och 
rekommenderar förvaltningen att fortsatt 
arbeta för att upptäcka och rapportera 
incidenter. 
Planenheten och exploateringsenheten: 
Genom kansli- och serviceenheten görs 
självuppskattning gällande efterlevnad av 
dataskyddsförordningen. Det finns 
variationer men generellt bedöms 
efterlevnad av dataskyddsförordningen 
som god. Enheterna för förteckning över 
personuppgiftsbehandlingar i verktyget 
Draftit, men behov finns av att uppdatera 
och komplettera förteckningen. Enheterna 
har ett särskilt ärende där 
personuppgiftsincidenter dokumenteras. 

Personuppgiftsincidenter  Mindre 
avvikelse 

Endast 1 anmäld personuppgiftsincident 
2021 inom kommunstyrelsens verksamhet. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utveckling och förankring av rutiner enligt GDPR  Avslutad Kansli- och serviceenheten har genomfört 
kortare GDPR-utbildning för nyanställda 
samt tittar på möjliga digitala utbildningar 
att upphandla framåt. Dataskyddsombud 
har uppdaterat formulär m.m. i 
förteckningssystemet Draftit. 
Dataskyddsombud har även sammankallat 
dataskyddsnätverket vid flera tillfällen 
under året där information delas med 
förvaltningarnas dataskyddssamordnare. 

611



Kommunstyrelsen, Uppföljning internkontroll 2021 5(13) 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Planenheten och exploateringsenheten: 
Enheterna följer 
dokumenthanteringsplanen och de rutiner 
för incidenthantering, begäran om 
registerutdrag och utövande av andra 
rättigheter som tagits fram av Kansli- och 
serviceenheten. Enheterna har under 2021 
påbörjat utveckling och förankring av 
rutiner för systematisk översyn av 
behandlingsförteckningen, information om 
personuppgiftsbehandlingar på hemsidan 
och gallring. 

Fortsatt utbildning för medarbetare och 
förtroendevalda 

 Avslutad Kansli- och serviceenheten har genomfört 
kortare GDPR-utbildning för nyanställda 
samt tittar på möjliga digitala utbildningar 
att upphandla framåt. Dataskyddsombud 
har uppdaterat formulär m.m. i 
förteckningssystemet Draftit. 
Dataskyddsombud har även sammankallat 
dataskyddsnätverket vid flera tillfällen 
under året där information delas med 
förvaltningarnas dataskyddssamordnare. 
Plan- och exploateringenheten: 
De utbildningar som genomförts under 
året har i första hand varit kopplade till 
nyanställning. 

2.2 Informera och kommunicera externt 

Risk: Bristande dialog/kommunikation med invånare 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Invånares nöjdhet med dialog och inflytande  Större avvikelse För indikator "Insyn och inflytande över 
kommunens beslut och verksamheter, 
andel nöjda medborgare (%), som finns 
med i SCB medborgarundersökning, var 
utfallet 19% och uppsatt målnivå  40% 
varav kontrollmomentet bedöms som 
större avvikelse. Benchmarkingvärde i 
Stockholms län är 21 % och för övriga riket 
19%. Särskild åtgärdsplan tas fram inom 
ramen för årsbokslut för kommunstyrelsen 
2021. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Modell och metod för medborgarinflytande  Avslutad Riktlinje för medborgardialog beslutades av 
KS under hösten 2021. 

Risk: Brister i tillgänglighet till invånare 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Invånares/kunders nöjdhet- bemötande och 
tillgänglighet 

 Mindre 
avvikelse 

Servicemätning telefon och e-post samt 
SCB medborgarundersökning har 
genomförts 2021. Servicemätning för alla 
enheter på kommunledningskontoret är 
planerad för 2022. 
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Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Andel som får svar på e-post inom två dygn(%)  Ingen avvikelse Enligt rapport Servicemätning via telefon 
och e-post 2021 ligger vi i genomsnitt 
jämfört med andra kommuner som deltog i 
undersökningen. 

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

 Mindre 
avvikelse 

I årets resultat når kommunen inte 
beslutad målnivå på 73%. Jämfört med 
andra kommuner som genomfört 
Servicemätning via telefon och e-post  
2021 så ligger vi på motsvarande nivå. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utveckla kundcenter light  Avslutad  

Utveckla kommunens webbsida  Avslutad Projektet är slutfört. 

2.3 Redovisa 

Risk: Attestreglerna efterlevs inte 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Kontering och attest stämmer med kontoplanen 
och attestordningen. Attestförteckningarna är 
fullständiga och uppdaterade. 

 Mindre 
avvikelse 

Avvikelse beror på att 
attestförteckningarna inte är fullständiga 
och uppdaterade. Anledningen till detta är 
att ordinarie controller blev föräldraledig 
och ersättaren missade att genomföra 
arbetsuppgiften. Detta skulle vanligtvis ses 
som en stor avvikelse. Anledningen till att 
det anses som en mindre avvikelse är på 
grund av att 2020 års attestlistor i allt 
väsentligt är aktuella. Alla stickprov på 
attesträtter och fakturabetalningar har inte 
visat på någon avvikelse. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utbilda nya chefer samt tydliggöra information på 
intranätet. 

 Avslutad Nya chefer har utbildats kring regler för 
fakturahantering. Information finns på 
intranätet. 

Risk: Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Förtroendekänsliga poster är rätt konterade, har 
datum och syfte angett och deltagarlista bifogad. 

 Mindre 
avvikelse 

En enstaka avvikelse med avsaknad av 
syfte och deltagarlista. Detta har 
korrigerats efter återrapportering till 
berörd. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Löpande kontroll  Avslutad Löpande kontroller har genomförts. 
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Risk: Felaktigheter kundfakturering 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Korrekt utfärdade kundfakturor  Ingen avvikelse Inga avvikelser har påträffats vid stickprov. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Alla förvaltningar tillämpar tvåhandsprincip vid 
kundfakturering. 

 Avslutad Tvåhandsprincipen har tillämpats. 

2.4 Skydda och säkra digitala objekt och program 

Risk: Centrala verksamhetssystem är ur funktion 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Incidentrapportering som skickats till IT- respektive 
säkerhetschef 

 Mindre 
avvikelse 

Två incidenter har rapporterats till IT under 
2021. Den ena incidenten påverkade 
inloggning och internetåtkomst för 
samtliga medarbetare under ca 2 timmar 
pga en störning i internettrafiken. Den 
andra var en mindre incident med E-
tjänsten Skriv till oss som åtgärdades 
direkt. 
Rutiner finns på IT för att hantera och 
rapportera incidenter. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Använda IT-checklista samt övervakningslarm på 
servrar och tjänster 

 Avslutad Daglig checklista för IT gås igenom dagligen 
av ansvarig tekniker. 
De enligt bedömning viktigaste tjänsterna 
och servrarna har övervakning. Resterande 
kommer att byggas ut vid införande av nya 
system. 

Risk: Dataintrång 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Dataintrång som har medfört konsekvens för 
verksamheten 

 Ingen avvikelse Försök till intrång sker under årets alla 
timmar. Ingen störning har skett/påvisats 
under 2021 som påverkat våra 
verksamheter. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Säkerhetsuppdateringar, virusskydd och 
larmfunktion 

 Avslutad Rutiner för kontinuerliga uppdateringar av 
datorer servrar och virusskydd finns. Larm 
från viktiga system/funktioner finns och 
utökas kontinuerligt. 

Krypterade hårddiskar och komplexa password  Avslutad Nya datorer och datorer som ominstalleras 
krypteras, äldre datorer har ej detta stöd 
men är på väg att utrangeras. Komplexa 
lösenord är införda på samtliga användare 
för inloggning i nätverket. 
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Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Skapa rutiner för att säkerställa behörigheter i 
verksamhetssystem 

 Avslutad Ansvarig för behörigheter i 
verksamhetssystemen för respektive 
verksamhet är verksamhetens 
systemförvaltare. 
IT-enheten ansvarar för centrala system 
som brandvägg, AD etc. Dessa kontrolleras 
regelbundet. 
Rutin för att säkerställa behörigheter i 
verksamhetssystemen bör tas fram. . 
Systemförvaltarforum skall initieras under 
2022. 

2.5 Genomföra samhällsbyggnadsprojekt 

Risk: Exploateringsavtal är ej tillräckligt omfattande 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Utvärdering under och efter avtalstiden  Ingen avvikelse Genom att avtalen tas fram med juridisk 
expertis och granskning av upprättade 
avtal genomförs, sker kvalitetssäkring av 
nya avtal kontinuerligt. Granskningen sker 
för att säkerställa avtalens innehåll och 
parternas ansvarsfördelning och 
skyldigheter i enlighet med aktuella avtal. 
Exploateringsenheten tar hjälp av 
stadsbyggnadsförvaltningens jurist vid 
behov. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Juridiskt granska upprättade avtal  Avslutad Mall för exploateringsavtal anpassade för 
Vaxholm finns på plats, översyn sker 
löpande under året. Uppdateringar sker vid 
behov. I samband med framtagning av 
avtal säkerställs dess juridiska hållbarhet 
med extern konsult med expertis inom 
lämplig juridik för det avtal som avses. Vid 
behov inhämtas stöd från 
stadsbyggnadsförvaltningens jurist. 

Risk: Förseningar i plan- och genomförandeprocessen vid stadsbyggnadsprojekt 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Avvikelser  Mindre 
avvikelse 

Flera av våra plan- och 
genomförandeprojekt har försenats av 
olika skäl till exempel överklagade 
detaljplaner och pandemin. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Summera avvikelser utifrån projektrapporter  Avslutad Avstämning utifrån tidplan och 
genomförande sker löpande under så väl 
plan- som genomförandefas. Kontinuerlig 
kontakt sker mellan projektledare och 
exploateringschef, utifrån avvikelse inom 
stadsbyggnadsprojekten avseende tid, 
kvalitet och ekonomi. Summering har inte 
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Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

gjorts. 

Följa antagen projektmodell och fortlöpande 
stämma av tidplanen med exploatören och övriga 
berörda. 

 Avslutad I samband med nya detaljplaner har vi 
större möjligheter att följa antagen 
projektmodell. Vid äldre 
stadsbyggnadsprojekt används 
projektmodellen i möjligaste mån. 
Tidsplaner följs och stäms löpande av med 
exploatör. 

2.6 Hantera handlingar 

Risk: Bristande diarieföring och arkivering 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Andel kompletta akter  Inte kontrollerat Huvudregistrator har påmint löpande om 
avslut av ärenden m.m. Har i övrigt varit 
svårt att kontrollera fysiska akter med 
anledning av andelen distansarbete pga 
Coronapandemin. 
Planenheten och exploateringsenheten: 
Några stickprov har gjorts där fysisk akt 
jämförts med Evolution. Vissa brister har 
uppmärksammats. I några fall fanns 
handlingar endast i fysisk eller digitalt 
format. Coronapandemin och den stora 
andelen distansarbete har försvårat 
hanteringen och diarieföringen av fysiska 
handlingar. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Följa rutin för att avsluta ärenden  Avslutad Detta är ett område som fått stå tillbaka 
lite med anledning av corona. Påminnelser 
och information kring avslut av ärenden 
har gått ut till hela KLK. 
Planenheten och exploateringsenheten: 
Detta är ett område som fått stå tillbaka 
lite med anledning av corona. Påminnelser 
och information kring avslut av ärenden 
har gått ut till handläggarna. 

Ta fram och besluta om processbaserade 
dokumenthanteringsplaner 

 Pågående med 
avvikelse 

Projektet pågår. Dokumenthanteringsplan 
för SBN återstår innan projektet avslutas. 

2.7 Genomföra översiktlig planering 

Risk: Bristande information och kommunikation av utvecklingsplaner till invånare 
från politik och förvaltning 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Bedömning av genomförda möten och information 
på webbsidan 

 Ingen avvikelse Information på webbsidan publiceras i 
samråd med kommunikatör. Ingen 
bedömning av genomförda möten har 
genomförts. 
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Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Regelbundet uppdatera Vaxholms stads webbsida  Avslutad Görs löpande. 

Genomföra samråds- och informationsmöten med 
invånare 

 Avslutad Görs löpande. 

2.8 Följa upp och utvärdera (Resultat och bokslut) 

Risk: Kostnader och intäkter hänförs ej till rätt period 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Kontroll att listan över väsentliga kontroller har 
genomförts och bockats av enligt processrutin. 

 Ingen avvikelse Kontroller har genomförts utan några 
avvikelser. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Genomför väsentliga kontroller enligt rutin i 
samband med varje bokslut. 

 Avslutad Genomförs i samband med boksluten vid 
genomgång av checklista. 

2.9 Risk: Ej sammanhållen ledning och styrning av nämnder och förvaltningar 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Förtroendevalda utvärderar nämndarbetet (enkät)  Inte kontrollerat Framtagande av enkät/nämndutvärdering 
kommer genomföras och skickas ut till 
kommunens förtroendevalda under 2022 
innan mandatperiodens slut. 

2.10 Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Antal rapporterade delegeringsbeslut per nämnd  Mindre 
avvikelse 

Antalet anmälda delegeringsbeslut under 
2021 ligger på samma nivå som 2020 och 
bör vara fler. Utbildningar och information 
har genomförts under 2021 men behöver 
fortsätta under 2022 med fokus på chefer. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utbildning, information och påminnelse om att 
rapportera delegeringsbeslut 

 Avslutad Utbildning/information kring grunderna för 
delegeringsbeslut samt vikten av att 
delegeringsbeslut anmäls genomfördes 
under våren 2021 via inspelade filmer samt 
informationsmaterial som publicerats på 
intranätet (stimmet). 

2.11 Risk: Hot mot personal eller politiker 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Antal hot mot förtroendevalda  Ingen avvikelse Inga polisanmälningar har noterats under 
2021. 

Antal hot mot tjänstepersoner Avvikelse Tre anmälda ärenden om hot mot personal 
under 2021. Ett från brukare inom 
hemtjänst och två ärenden där 
vårdnadshavare har hotat personal inom 
förskola. Närmaste chef har 
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Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

arbetsmiljöansvar och ska se till att hot 
mot personal anmälas i KIA. Vaxholms 
stads arbetsmiljöpolicy tydliggör att staden 
har nolltolerans mot hot, våld och 
trakasserier. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Riskbedömning och handlingsplan enligt det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 

 Avslutad Detta är genomfört och under pandemin 
har kunskapen och kompetensen kring 
riskbedömning spridits i organisationen. 

2.12 Risk: Bristande behovs- och marknadsanalys vid upphandling 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Upplysning, utbildning, mallar samt stöd från 
upphandlingsenheten 

 Avslutad  

Löpande kontroll att behovs- och marknadsanalys 
är godkänd av ansvarig chef 

 Avslutad  

2.13 Risk: Hög sjukfrånvaro 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Sjukfrånvaro (%)  Ingen avvikelse Den totala sjukfrånvaron har stannat på 
7,4% under 2021 dvs. 0,2% mindre än 
tidigare år. Snittet i för alla kommuner i 
Sverige låg 8,1 2020. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Kontinuerlig uppföljning, HR tillsammans med 
ansvarig chef 

 Avslutad  

2.14 Risk: Bristande kravställning beträffande, kontinuitet, dataskydd, GDPR 
och säkerhet 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Kravställning enligt policys i förfrågningar  Mindre 
avvikelse 

I upphandlingsmallarna finns  dessa villkor 
nämnda i olika detaljeringsgrad. respektive 
beslutsorgan fattar beslut om kravnivån 
beroende av upphandlingsföremålet. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Upplysning, utbildning, mallar samt stöd från 
upphandlingsenheten. Stöd från GDPR-ansvariga. 

 Avslutad  

2.15 Risk: Hög personalomsättning 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Personalomsättning (%)  Ingen avvikelse Under 2021 har personalomsättningen 
ökat med 2,4 procent till 10,7 procent från 
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Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

2020 till 2021. Ökning kan vara en effekt av 
att arbetsmarknaden trots pandemin 
kommit igång i den kommunala sektorn 
detta att jämföra med 2020. Vi har haft en 
arbetsbristsituation inom förskolan och 
måltidsenheten i Vaxholm stad, beroende 
på för få antal barn. Där konsekvensen 
blev, efter omplacering, att 3 personer fick 
lämna sina arbeten. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Kontinuerlig uppföljning, HR tillsammans med 
ansvarig chef 

 Avslutad  

2.16 Risk: Bristande introduktion 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Andel nyanställda medarbetare nöjda med sin 
introduktion 

 Inte kontrollerat Frågan fanns ej med i årets 
medarbetarundersökning och har därför 
inte kunnat kontrolleras. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Följa kartlagd gemensam process för att 
introducera nyanställd personal 

 Ej påbörjad Har ej genomförds pga av pandemin. 
Introduktion planerad till våren 2022. 

2.17 Risk: Felaktig rekrytering 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Fullständig dokumentation från genomförd 
rekrytering 

 Mindre 
avvikelse 

I två av totalt tre kontrollerade ärenden var 
det ingen anmärkning. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Följa kartlagd gemensam process för att rekrytera  Avslutad Process finns publicerad och används av 
organisationen. 

2.18 Risk: Låg avtalstrohet 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Avtalstrohet  Ingen avvikelse Kommunen har mål att avtalstroheten ska 
ligga på över 80%. 2020 låg avtalstroheten 
på 83%. Hittills i år, tom okt 2021 låg 
avtalstroheten över 80%. Vi ser inte att 
någon nämnd avviker från målet kring 
avtalstrohet.  

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Information, utbildning och stöd från 
upphandlingsenheten 

 Avslutad  
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2.19 Risk: Otillåtna direktupphandlingar 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Otillåtna direktupphandlingar  Mindre 
avvikelse 

En övergripande bedömning visar att det 
förekommer enstaka direktupphandlingar 
vars värde i efterhand överstiger 
direktupphandlingsvärdet. Vi har också 
upptäckt enstaka fall där 
direktupphandlingsdokumentation saknas. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Uppföljning, information och stöd från 
upphandlingsenheten 

 Avslutad  

2.20 Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat 
utförare 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Uppföljning av privat utförare enligt beslutad 
uppföljningsplan 

 Ingen avvikelse Kommunstyrelsen har inga avtalade privata 
utförare. Uppföljningsplanerna för berörda 
nämnder 2021 har delgetts 
kommunstyrelsen.. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Information och utbildning för berörda  Avslutad Inga större avvikelser 

Uppföljning av privata utförare enligt beslutade 
rutiner 

 Avslutad Kommunstyrelsen har inga avtalade privata 
utförare. 

Vara/tjänst och pris stämmer med 
beställning/avtal 

 Avslutad Inga större avvikelser har noterats. 
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1 Inledning 
Syfte 

Syftet med internkontroll är att bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert samt att risker 
identifieras och hanteras för att undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig 
nivå säkerställa att: 

-tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs. Det innefattar lagstiftning, kommunens 
interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter. 

-finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och 
ändamålsenlig. Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig redovisning av 
verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och resursanvändning samt övrig relevant 
information om verksamheten. 

-verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det innebär att ha kontroll över insatta 
resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs 
och följs upp. 

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl 
förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med internkontroll och 
arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att målsättningar uppnås. En väsentlig del i 
internkontrollen utgörs dock av riskanalys och riskhantering i form av förebyggande åtgärder och 
kontrollmoment. 

Ansvar 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll. Nämnderna 
har ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i inom respektive verksamhetsområde. 

Internkontrollplan och uppföljning 

Interkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns 
inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av 
sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det 
skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller 
tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke. 

Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i 
samband med beslut om mål och budget. 

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen 
inom nämnden till kommunstyrelsen som i sin tur utvärderar kommunens samlade system och 
beslutar om det behöver göras förbättringar. 
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2 Uppföljning av risker och åtgärder 
I avsnittet redovisas uppföljning av de risker som ingick i internkontrollplanen 2021 samt de 
eventuella åtgärder som har vidtagits under året för att minska eller eliminera risken. 

2.1 Hantera digitala, tjänster, objekt och program 

Risk: Störningar i IT-driften 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

E-tjänst för IT-frågor som besvaras av 
utbildningsförvaltningen 

 Ingen avvikelse E-tjänsten för supportfrågor har varit aktiv 
under 2021 och arbete med att svara på 
frågor har skett fortlöpande. Avstämningar 
med IT-enheten genomförs en gång per 
vecka. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Handlingsplan för domänförvaltning.  Pågående med 
avvikelse 

Då kommunens IT-chef slutade under 
hösten har arbetet med handlingsplanen 
senarelagts till våren 2022. 
En ny organisation är presenterad men 
förändring ej genomförd. 
Nästa steg är att bestämma hur rollen för 
stödet skall se ut på skol-, förskole- och 
central nivå. Detta skall göras med rektorer 
och skolchef. 
Centralt stöd behöver omarbetas då 
utbildningsförvaltningen jobbar mot 
molnleverantörer vilket medför att 
supporten för större delen av plattformen 
görs externt. En gränsdragning mellan 
utbildningsförvaltningen och IT-enheten 
behöver fastställas för att kunna utforma 
det centrala stödet. Behov av stöd 
omfattar systemförvaltning av 
utbildningsförvaltningens tjänster samt 
stöd vid implementering av strategi. 

2.2 Hantera dataskyddsfrågor 

Risk: Inträffad personuppgiftsincident 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Utvärdering av efterlevnad av 
dataskyddsförordningen 

 Mindre 
avvikelse 

Vi ser en minskning av antalet incidenter 
trots en ökande digitalisering av 
verksamheten. Självutvärderingen visar på 
en god förståelse kring incidenter och 
incidenthantering vilket kan leda till 
minskningen. Ingen större avvikelse. Syftet 
med moment är uppfyllt. 
Utbildningsförvaltningen har en god 
registerförteckning och arbetar löpande 
med att identifiera och uppdatera 
förteckningen. Inga avvikelser visas. Syftet 
med momentet är uppfyllt. 
Avsaknad av PUB-avtal och fortsatt 
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Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

förlitande på molntjänster, där bland annat 
tredjelandsöverföring förekommer, 
bedöms som en avvikelse. Syftet med 
kontrollmomentet är inte uppfyllt på 
denna punkt. 
Sammanfattningsvis har förvaltningen en 
god efterlevnad av 
dataskyddsförordningen med mindre 
avvikelser. 

Personuppgiftsincidenter  Mindre 
avvikelse 

Personuppgiftsincidenter följs upp i 
ordinarie process i samband med 
årsrapport från dataskyddsombud. 
För 2021 har det inkommit 20 
personuppgiftsanmälningar. En anmälan 
har gjorts till 
Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, som 
beslutade att ej ta ärendet vidare. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utveckling och förankring av rutiner enligt GDPR  Pågående med 
avvikelse 

Prioritet är att fastställa och implementera 
organisationen för verksamheternas 
dataskyddssamordnare under Q1 2022. 

Fortsatt utbildning för medarbetare och 
förtroendevalda 

 Pågående med 
avvikelse 

Efter att organisationen för 
dataskyddssamordnare i verksamheterna 
är implementerad kommer 
utbildningsförvaltningens jurist genomföra 
utbildningar för medarbetare och 
förtroendevalda. 

2.3 Redovisa 

Risk: Attestreglerna efterlevs inte 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Kontering och attest stämmer med kontoplanen 
och attestordningen. Attestförteckningarna är 
fullständiga och uppdaterade. 

 Mindre 
avvikelse 

Mindre avvikelse där attest gjorts felaktigt 
enligt attestordningen. 
Attestförteckningarna är fullständiga och 
uppdaterade. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utbilda nya chefer samt tydliggöra information på 
intranätet. 

 Avslutad Utbildning i ekonomisystemen sker 
löpande av ekonomicontroller och 
redovisningsansvarig. Information 
publiceras löpande på intranätet. 

Risk: Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Förtroendekänsliga poster är rätt konterade, har 
datum och syfte angett och deltagarlista bifogad. 

 Mindre 
avvikelse 

Felaktigt konto på en kontrollpunkt. 
Kontakt med den som konterat fakturan 
och åtgärdat omkontering. 
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Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Löpande kontroll  Avslutad Kontroll sker löpande. 

Risk: Felaktigheter kundfakturering 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Korrekt utfärdade kundfakturor  Ingen avvikelse Utfört enligt rutin. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Alla förvaltningar tillämpar tvåhandsprincip vid 
kundfakturering. 

 Avslutad Tvåhandsfaktor utförs i alla fall då 
fakturering sker på grund av reglering av 
konstaterad felaktig kostnad. 
Stickprov och dokumentation sker för 
barnomsorgsavgifter och utförs enligt rutin 
löpande. 

2.4 Hantera handlingar 

Risk: Bristande diarieföring och arkivering 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Andel kompletta akter  Ingen avvikelse Arkiveringstillfällen med samtliga 
handläggare görs två gånger per år. 
Under hösten anställdes en 
ungdomsarbetare (finansierades genom 
stadsbidrag) som ökade uppfyllelsen av 
arkivering. 
Inga utskrifter av handlingar görs innan 
arkivering. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Följa rutin för att avsluta ärenden  Avslutad Utbildningsförvaltningen följer rutinen för 
att avsluta ärenden samt för att gallra och 
arkivera enligt dokumenthanteringsplanen. 

Ta fram och besluta om processbaserade 
dokumenthanteringsplaner 

 Avslutad Barn- och utbildningsnämndens 
processbaserade dokumenthanteringsplan 
beslutades på BUN 2021-03-15, § 26. Den 
processbaserade 
dokumenthanteringsplanen möjliggör 
förståelsen och sambanden mellan 
aktiviteterna och de handlingar som 
uppstår i verksamheternas processer. Det 
ger en bra information om kommunens 
allmänna handlingar samt tydliggör hur de 
ska klassificeras och hanteras. Handlingar 
är ordnade så att offentlighetsprincipen, 
OSL och arkivlagen följs. 
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2.5 Lokalförsörjning 

Risk: Ineffektivt lokalutnyttjande i förskola och skola. 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Uppföljning av lokalförsörjningsplan.  Ingen avvikelse Lokalförsörjningsplanen har genomförts 
enligt beslut fattade 2021. Ytterby förskola 
har avvecklats inför 2022 och tillfälliga 
lokaler för Flotten/Ullbergskagården har 
sagts upp per augusti 2021. Lokalerna för 
förskolan har anpassats efter behoven som 
anges i lokalförsörjningsplanen. 

Bokslutsprocessen  Mindre 
avvikelse 

Bokslutsprocessen har identifierat 
överskott i lokaler inom förskolan 2021. 
Ytterby förskola och den tillfälliga lokalen i 
Ullbergska är avvecklade. Inför 2022 har 
hyran inom förskolan minskat med 1,3 
miljoner kronor i jämförelse mot budget 
2021. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Strategisk lokalplanering  Avslutad Arbetet med att effektivisera 
lokalnyttjandet i förskolan och skolan för 
att anpassa lokalerna till vikande barn- och 
elevantal har fortgått under 2021 och 
behöver fortsätta även under 2022. Beslut 
om att avveckla Ytterby förskola togs under 
våren 2021 och genomfördes till 
terminsstart hösten 2021. Beslut om att 
öppna skolhuset på Rindö förskola togs i 
december 2020 och öppnades upp januari 
2021. Avveckling av paviljonger på Rindö 
förskola genomfördes under sommaren 
2021. 
Beslut fattades hösten 2021 om fortsatt 
arbete med Vaxö skolas annex som skall 
vara uppfört 2023 och om avveckling av 
paviljong. 
Beslut fattades hösten 2021 om ett omtag 
kring Resarö skolas lokalbehov då ny 
byggnad för matsal och klassrum inte är 
ekonomiskt möjligt för skolan att bära. 

2.6 Risk: Riskfylld trafiksituation vid skolorna 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Uppföljning  Ingen avvikelse Bevakning genom samverkansmöten med 
stadsbyggnadsförvaltningen om Trygga och 
säkra skolvägar. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utbildningsförvaltningen bevakar frågan som leds 
och drivs av stadsbyggnadsförvaltningen. 

 Avslutad Utbildningsförvaltningen bevakar frågan 
som leds och drivs av 
stadsbyggnadsförvaltningen genom 
Samverkan för trygga och säkra skolvägar. 
Samverkan fortsätter löpande under 
kommande år. 
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2.7 Risk: Brist på legitimerade och behöriga lärare mot fritidshemmet. 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Uppföljning behörighet och tillgång till 
fritidspedagoger - behöriga lärare mot 
fritidshemmet. 

 Större avvikelse I Vaxholms kommunala skolor har 13 
procent av personalen på fritidshemmen 
pedagogisk högskoleexamen. Detta är 
betydligt lägre än i genomsnittet för 
skolorna i Stockholms län (23 procent) och 
riket (37 procent). 
Från 2019 är det krav på legitimation för 
att få undervisa på fritidshemmet. Detta är 
en utmaning i Vaxholms stad och även 
nationellt. 
Risken kvarstår i internkontrollplanen 2022 
och yrkesgruppen prioriteras i 
kompetensförsörjningsplanen. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Genomföra insatser planerade i 
kompetensförsörjningsplanen. 

 Pågående med 
avvikelse 

2020 och 2021 har präglats av covid-19, 
sjukfrånvaro och personalomsättning för 
personal ansvarig för att revidera 
kompetensförsörjningsplanen och planera 
för gemensamma insatser på 
huvudmannanivå. Detta har medfört att 
kompetensförsörjningsplanen inte 
reviderats och inga gemensamma insatser 
genomförts på övergripande nivå. På 
enhetsnivå har insatser genomförts i 
samband med rekrytering och 
annonsering. Utbildningsförvaltningens 
kompetensförsörjningsplan för 2022-2023 
är framtagen. 

2.8 Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Antal rapporterade delegeringsbeslut per nämnd  Mindre 
avvikelse 

Cirka 1000 delegeringsbeslut 
rapporterades till barn- och 
utbildningsnämnden 2021. Det är en 
ökning jämfört med rapporterade beslut de 
senaste åren. Antalet rapporterade 
delegeringsbeslut är fler till barn- och 
utbildningsnämnden än övriga nämnder i 
kommunen. Det höga antalet beror på 
många rapporterade individbeslut. 
Det finns dock en kvarstående risk att inte 
alla övergripande delegeringsbeslut 
rapporteras. En kartläggning, analys och 
fler utbildningsinsatser kommer att krävas 
2022 för att säkerställa att alla 
delegeringsbeslut rapporteras till barn- och 
utbildningsnämnden. 
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Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utbildning, information och påminnelse om att 
rapportera delegeringsbeslut 

 Pågående med 
avvikelse 

Individuella utbildningar har genomförts 
utifrån behov. 
Den större, mer generella, planerade 
utbildningsinsatsen är, på grund av 
pandemin, framflyttad till våren 2022. 
Utbildningsförvaltningen har identifierat 
att skolplaceringsbeslut och rektorsbeslut 
inte alltid rapporteras till nämnden. 
Fortsatta informations- och 
utbildningsinsatser krävs och prioriteras 
2022. 

2.9 Risk: Brist på legitimerade och behöriga lärare för åk 7-9. 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Uppföljning behörighet och tillgång till lärare.  Ingen avvikelse Alla tillsvidareanställda lärare i Vaxholms 
stad har lärarlegitimation. De lärare som 
inte har legitimation har en 
visstidsanställning och är anställda till 
exempel på grund av att ordinarie lärare är 
tjänstledig eller då en behörig lärare inte 
har kunnat anställas på tjänsten. 
I Vaxholms kommunala skolor har 79,5 
procent lärare med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne vilket är en 
ökning med 3,2 procentenheter från 
föregående mätning. Det överträffar 
snittet i Stockholms län och i riket. Ämnen 
där det framför allt är låg behörighet är 
biologi, fysik, geografi, moderna språk 
tyska och teknik. 
I årskurs 7–9 har andelen höjts med 11,4 
procentenheter sedan föregående mätning 
till 74,0 procent. Behörigheten är högre i 
Vaxholms stad än i Stockholms län (70,5 
procent) och riket (70,0 procent). 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Genomföra planerade insatser i 
kompetensförsörjningsplanen. 

 Pågående med 
avvikelse 

2020 och 2021 har präglats av covid-19, 
sjukfrånvaro och personalomsättning för 
personal ansvarig för att revidera 
kompetensförsörjningsplanen och planera 
för gemensamma insatser på 
huvudmannanivå. Detta har medfört att 
kompetensförsörjningsplanen inte 
reviderats och inga gemensamma insatser 
genomförts på övergripande nivå. På 
enhetsnivå har insatser genomförts i 
samband med rekrytering och 
annonsering. Utbildningsförvaltningens 
kompetensförsörjningsplan för 2022-2023 
är framtagen. 

2.10  
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2.11 Risk: Låg avtalstrohet 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Avtalstrohet  Ingen avvikelse Kommunen har som mål att avtalstroheten 
ska ligga på över 80%. 2020 låg 
avtalstroheten på 83%. Till och med 
oktober 2021 var avtalstroheten över 80%. 
Upphandlingsenheten ser inte att någon 
nämnd avviker från målet kring 
avtalstrohet. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Information, utbildning och stöd från 
upphandlingsenheten 

 Avslutad Upphandlingschef bjuder regelbundet in till 
utbildning via intranätet. Deltagandet har 
varit bristfälligt, eventuellt på grund av 
pågående pandemi. Utbildning, 
avstämningar och dialog sker löpande 
mellan upphandlingsenheten och 
utbildningsförvaltningen bland annat 
genom deltagande på 
utbildningsförvaltningens ledningsmöten, 
förvaltningsmöten med flera. 

2.12 Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat 
utförare 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Uppföljning av privat utförare enligt beslutad 
uppföljningsplan 

 Ingen avvikelse Uppföljning sker enligt plan och 
rapporteras till nämnd i samband med 
årsbokslut. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Information och utbildning för berörda  Avslutad Upphandlingschef bjuder regelbundet in till 
utbildning via intranätet. Deltagandet har 
varit bristfälligt, eventuellt på grund av 
pågående pandemi. Utbildning, 
avstämningar och dialog sker löpande 
mellan upphandlingsenheten och 
utbildningsförvaltningen bland annat 
genom deltagande på 
utbildningsförvaltningens ledningsmöten, 
förvaltningsmöten med flera. 

Uppföljning av privata utförare enligt beslutade 
rutiner 

 Avslutad Uppföljning sker enligt plan och 
rapporteras till nämnd i samband med 
årsbokslut. 

Vara/tjänst och pris stämmer med 
beställning/avtal 

 Avslutad Kontrolleras löpande i samband med 
avrop/fakturaattest. 
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1 Inledning 
Syfte 

Syftet med internkontroll är att bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert samt att risker 
identifieras och hanteras för att undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig 
nivå säkerställa att: 

-tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs. Det innefattar lagstiftning, kommunens 
interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter. 

-finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och 
ändamålsenlig. Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig redovisning av 
verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och resursanvändning samt övrig relevant 
information om verksamheten. 

-verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det innebär att ha kontroll över insatta 
resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs 
och följs upp. 

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl 
förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med internkontroll och 
arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att målsättningar uppnås. En väsentlig del i 
internkontrollen utgörs dock av riskanalys och riskhantering i form av förebyggande åtgärder och 
kontrollmoment. 

Ansvar 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll. Nämnderna 
har ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i inom respektive verksamhetsområde. 

Internkontrollplan och uppföljning 

Interkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns 
inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av 
sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det 
skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller 
tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke. 

Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i 
samband med beslut om mål och budget. 

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen 
inom nämnden till kommunstyrelsen som i sin tur utvärderar kommunens samlade system och 
beslutar om det behöver göras förbättringar. 
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2 Uppföljning av risker och åtgärder 
I avsnittet redovisas uppföljning av de risker som ingick i internkontrollplanen 2021 samt de 
eventuella åtgärder som har vidtagits under året för att minska eller eliminera risken. 

2.1 Hantera digitala, tjänster, objekt och program 

Risk: Bristande underhåll av verksamhetssystemen kan leda till försämrad 
handläggningsprocess, 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Granska avvikelser i Artvise 
(ärendehanteringssystem för systemförvaltning) 

 Ingen avvikelse Samtliga ärenden som lämnats i Artvise har 
hanterats enligt rutin. 

2.2 Hantera dataskyddsfrågor 

Risk: Inträffad personuppgiftsincident 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Utvärdering av efterlevnad av 
dataskyddsförordningen 

 Mindre 
avvikelse 

Hänvisar till årsrapport från 
dataskyddsombud. 

Loggning i verksamhetssystem  Ingen avvikelse Ingen avvikelse funnen vid 
loggningskontroll. 

Personuppgiftsincidenter  Mindre 
avvikelse 

Förvaltningen saknar en komplett och 
uppdaterad registerförteckning men 
arbetar löpande för att uppdatera 
förteckningen och identifiera behandlingar. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utveckling och förankring av rutiner enligt GDPR  Avslutad  

Fortsatt utbildning för medarbetare och 
förtroendevalda 

 Avslutad  

Risk: Att personuppgifter hanteras som inte är relevanta för ärendet. 

2.3 Redovisa 

Risk: Attestreglerna efterlevs inte 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Kontering och attest stämmer med kontoplanen 
och attestordningen. Attestförteckningarna är 
fullständiga och uppdaterade. 

 Ingen avvikelse  

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Granskade attestlistor  Avslutad  

Utbilda nya chefer samt tydliggöra information på 
intranätet. 

 Avslutad  

14634



Socialnämnden, Uppföljning internkontroll 2021 5(9) 

Risk: Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Förtroendekänsliga poster är rätt konterade, har 
datum och syfte angett och deltagarlista bifogad. 

 Ingen avvikelse  

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Löpande kontroll  Avslutad  

Risk: Felaktigheter kundfakturering 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Korrekt utfärdade kundfakturor  Ingen avvikelse Inga avvikelser uppmärksammades vid 
stickprov. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Alla förvaltningar tillämpar tvåhandsprincip vid 
kundfakturering. 

 Avslutad  

2.4 Hantera omprövning av ärenden 

Risk: Att ärenden inte avslutas/ändras korrekt 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Avslutade insatser  Mindre 
avvikelse 

Vissa avvikelser inom hemtjänst har 
uppmärksammats och åtgärdats. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Granskning i verksamhetssystem  Avslutad  

Risk: Att beslut inte omprövas i rätt tid 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Har utförare informerat om att behoven är 
väsentligt ändrade. 

 Större avvikelse Rutiner för att följa upp beställ tid inom 
LOV behöver stärkas. Betydande skillnader 
mellan beställd och utförd tid. En 
omfattande revidering av beslut och 
beställningar kommer att genomföras 
under året 2022. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Granskning i verksamhetssystem  Avslutad  

2.5 Behovspröva 

Risk: Överbeviljande 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 
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Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Har beslutet om att bevilja särskilt boende prövats 
mot andra insatser. 

 Ingen avvikelse Vissa rutiner att prova insatsen inom 
tillfälligt boende jämfört med andra 
insatser behöver utvecklas och förtydligas. 

Har underlagen för att bifalla om ekonomiskt 
bistånd prövats regelbundet. 

 Ingen avvikelse Vid genomgång av bifallsbeslut inom 
ekonomiskt bistånd visade korrekta 
beräkningar med mycket små avvikelser. 

Insatser som avbokats  Mindre 
avvikelse 

Inom hemtjänst har vissa avvikelser 
uppmärksammats där beslut fattats och 
när insatsen inte verkställt på grund av 
avbokning. Rutiner för fakturering när 
brukaren avbokar behöver ses över. 

Egenkontroll, ärendehantering  Mindre 
avvikelse 

Visst överbeviljade har uppmärksammats 
inom hemtjänst. Uppföljning och av 
revidering av riktlinjer ska granskas under 
våren 2022. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Granskning i verksamhetssystem  Avslutad  

2.6 Lämna massrappport till myndigheten 

Risk: Att brister i underlag/massrapport leder till utanordning.(onödigt arbete) 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Antal återkopplade fel/rättningar  Ingen avvikelse Förbättrade rutiner har minskat antalet fel. 
Få fel behöver korrigeras. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Årlig sammanställning, återrapportering till 
ansvarig chef. 

 Avslutad  

2.7 Planera verkställighet 

Risk: Resurser tillförs som saknar beslut(överutförande) 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Granska utförd tid mot beviljad tid inom 
hemtjänsten. 

 Ingen avvikelse Ett fåtal ärenden har identifierats där 
hemtjänsten har utfört/verkställt mer tid 
än beställt tid. 

Granska/följa upp genomförandeplan  Mindre 
avvikelse 

På grund av rådande svårigheter med 
hembesök har strukturerad uppföljning av 
genomförandeplaner på plats inte utförts. 
En genomlysning av rutiner för uppföljning 
ska ske 2022 då svårigheter finns för 
strukturerad granskning i 
verksamhetssystemet. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Regelbundna samverkansmöten  Avslutad  
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2.8 Ta emot beställning 

Risk: Att beslutet inte kan verkställas på grund av resursbrist. 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Granska beslut som inte verkställs inom 
överenskommen tid 

 Ingen avvikelse Endast ett fåtal icke verkställda beslut har 
rapporterats. Ett fåtal beror på resursbrist, 
Oftast avbokas insatsen av brukaren. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Uppföljning av processer  Avslutad  

2.9 Verkställa utan formellt beslut 

Risk: Överutförande 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Motsvarar beviljad tid det utförda  Mindre 
avvikelse 

Under året har en omfattande revison av 
beslut inom boendestöd utförts vilket lett 
till en ärendeminskning. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Uppföljning av insatser  Avslutad  

Risk: Underutförande 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Genomgång av synpunkter och klagomål. 
Rapporterade brister. 

 Ingen avvikelse Samtliga enheter och utförare rapporterar 
in inkomna synpunkter/klagomål och 
avvikelser varje kvartal. Efter analys har det 
uppmärksammats misstanke om 
underrapportering vilket lett till att 
förvaltningen påbörjat en utbildningsinsats 
för personal samt reviderat rutiner och 
riktlinjer inom området. 

Inkomna synpunkter och klagomål  Ingen avvikelse  

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Processuppföljning  Avslutad  

2.10 Att regelbundet revidera och granska riktlinjer 

Risk: Att handläggning och beslut inte följer nationella mål, lagar och rättspraxis. 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Granska riktlinjer  Mindre 
avvikelse 

Behov av revidering av riktlinjer för 
kommunalt bostadstillägg har inte 
reviderats inom målsatt tid. Vilket ska 
göras under våren 2022. 
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Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Revidering av riktlinjer policys  Avslutad  

2.11 Hantera avtal 

Risk: Att underlagen för debitering inte är korrekta. 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Årlig sammanställning av felaktig debitering.  Ingen avvikelse Vissa felaktigheter uppstår när avslut/ i 
verksamhetssystemet inte har samma 
datum som utförda insatser/fakturor.  Få 
rapporterade fel som behöver korrigeras. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Uppföljning av processarbetet  Avslutad  

Risk: Avsaknad av avtalsuppföljning 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Årlig kontroll (stickprov) av upphandlad och nyttjad 
verksamhet 

 Mindre 
avvikelse 

Inom socialpsykiatri har den 
uppmärksammats pågående insatser utan 
individavtal, vilket har åtgärdats. Nya 
rutiner ska upprättas för att kunna 
förbättra avtalskontroll. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Uppföljning av utvärderingsarbetet  Avslutad  

2.12 Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Antal rapporterade delegeringsbeslut per nämnd  Ingen avvikelse  

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utbildning, information och påminnelse om att 
rapportera delegeringsbeslut 

 Avslutad  

2.13 Risk: Att det brister i ansvar och rutiner gällande frågor som berör 
KPR/KFR 

2.14 Risk: Låg avtalstrohet 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Avtalstrohet  Mindre 
avvikelse 

Kontrollerat på hela kommunen. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 
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Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Information, utbildning och stöd från 
upphandlingsenheten 

 Avslutad  

2.15 Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat 
utförare 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Regelbundna stickprov av kostnader samt avtal  Ingen avvikelse Inget fel vid fakturering uppmärksammat. 
Justeringar av priser under året har följt 
avtal. 

Uppföljning av privat utförare enligt beslutad 
uppföljningsplan 

 Mindre 
avvikelse 

Hanteras i separat bilaga. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Information och utbildning för berörda  Avslutad  

Uppföljning av privata utförare enligt beslutade 
rutiner 

 Avslutad  

Vara/tjänst och pris stämmer med 
beställning/avtal 

 Avslutad  
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1 Inledning 
Syfte 

Syftet med internkontroll är att bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert samt att risker 
identifieras och hanteras för att undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig 
nivå säkerställa att: 

-tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs. Det innefattar lagstiftning, kommunens 
interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter. 

-finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och 
ändamålsenlig. Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig redovisning av 
verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och resursanvändning samt övrig relevant 
information om verksamheten. 

-verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det innebär att ha kontroll över insatta 
resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs 
och följs upp. 

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl 
förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med internkontroll och 
arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att målsättningar uppnås. En väsentlig del i 
internkontrollen utgörs dock av riskanalys och riskhantering i form av förebyggande åtgärder och 
kontrollmoment. 

Ansvar 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll. Nämnderna 
har ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i inom respektive verksamhetsområde. 

Internkontrollplan och uppföljning 

Interkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns 
inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av 
sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det 
skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller 
tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke. 

Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i 
samband med beslut om mål och budget. 

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen 
inom nämnden till kommunstyrelsen som i sin tur utvärderar kommunens samlade system och 
beslutar om det behöver göras förbättringar. 
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2 Uppföljning av risker och åtgärder 
I avsnittet redovisas uppföljning av de risker som ingick i internkontrollplanen 2021 samt de 
eventuella åtgärder som har vidtagits under året för att minska eller eliminera risken. 

2.1 Hantera dataskyddsfrågor 

Risk: Inträffad personuppgiftsincident 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Utvärdering av efterlevnad av 
dataskyddsförordningen 

 Mindre 
avvikelse 

Genom kansli- och serviceenheten görs 
självuppskattning gällande efterlevnad av 
dataskyddsförordningen. Det finns 
variationer men generellt bedöms 
efterlevnad av dataskyddsförordningen 
som god. Enheterna för förteckning över 
personuppgiftsbehandlingar i verktyget 
Draftit, men behov finns av att uppdatera 
och komplettera förteckningen. Enheterna 
har ett särskilt ärende där 
personuppgiftsincidenter dokumenteras. 

Personuppgiftsincidenter  Inte kontrollerat Redovisas i dataskyddsombudets 
årsrapport. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utveckling och förankring av rutiner enligt GDPR  Avslutad Enheterna följer 
dokumenthanteringsplanen och de rutiner 
för incidenthantering, begäran om 
registerutdrag och utövande av andra 
rättigheter som tagits fram av Kansli- och 
serviceenheten. Enheterna har under 2021 
påbörjat utveckling och förankring av 
rutiner för systematisk översyn av 
behandlingsförteckningen, information om 
personuppgiftsbehandlingar på hemsidan 
och gallring. 

Fortsatt utbildning för medarbetare och 
förtroendevalda 

 Avslutad De utbildningar som genomförts under 
året har i första hand varit kopplade till 
nyanställning. Förtroendevalda utbildas av 
kommunledningskontoret. 

2.2 Informera och kommunicera externt 

Risk: Brister i tillgänglighet till invånare 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Invånares/kunders nöjdhet- bemötande och 
tillgänglighet 

Indikator Nöjda kunder GIS-enkät, skala 1-
5, visar kundnöjdheten hos de som beställt 
en kartprodukt eller en viss mättjänst. 
Utfall 2021 är 3,95. 

Andel som får svar på e-post inom två dygn(%) Från Kommunstyrelsen: Enligt rapport 
Servicemätning via telefon och e-post 2021 
ligger vi i genomsnitt jämfört med andra 
kommuner. 

23643



Stadsbyggnadsnämnden, Uppföljning internkontroll 2021 5(7) 

Kontrollmoment Kommentar 

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

 Mindre 
avvikelse 

Från Kommunstyrelsen: I årets resultat når 
kommunen inte beslutad målnivå på 73%. 
Jämfört med andra kommuner som 
genomfört Servicemätning via telefon och 
e-post 2021 så ligger vi på motsvarande 
nivå. 

2.3 Redovisa 

Risk: Attestreglerna efterlevs inte 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Kontering och attest stämmer med kontoplanen 
och attestordningen. Attestförteckningarna är 
fullständiga och uppdaterade. 

 Ingen avvikelse Ingen avvikelse. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utbilda nya chefer samt tydliggöra information på 
intranätet. 

 Avslutad Nya chefer har utbildats kring regler för 
fakturahantering av ekonomienheten. 
Information finns på intranätet. 

Risk: Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Förtroendekänsliga poster är rätt konterade, har 
datum och syfte angett och deltagarlista bifogad. 

 Ingen avvikelse Kontrollmoment genomförd utan 
anmärkning. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Löpande kontroll  Avslutad Löpande kontroller har genomförts av 
ekonomienheten. 

Risk: Felaktigheter kundfakturering 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Korrekt utfärdade kundfakturor  Ingen avvikelse Internkontroll görs av samlingsfil vid export 
till ekonomi. Rutin finns. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Alla förvaltningar tillämpar tvåhandsprincip vid 
kundfakturering. 

 Avslutad Debitering skapas i Castor-(dubbelkoll av 
kollega) - export till ekonomi för 
fakturering. 

Implementering av beräkningsstöd i 
ärendehanteringssystemet. 

 Avslutad Modulen används av GIS men den har visat 
sig inte vara lämplig för bygglovs behov. 
Bygglov använder fortsättningsvis 
tvåhandsprincipen för kundfakturering 
används enligt kontrollmoment - Korrekt 
utfärdade kundfakturor. 
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2.4 Hantera handlingar 

Risk: Bristande diarieföring och arkivering 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Andel kompletta akter  Ingen avvikelse Genomgång har gjorts med alla 
handläggare under hösten. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Följa rutin för att avsluta ärenden  Avslutad Görs löpande. 

Ta fram och besluta om processbaserade 
dokumenthanteringsplaner 

 Pågående med 
avvikelse 

Planerad till våren 2022. 

2.5 Hantera bygg-, anläggnings- och anmälansärenden 

Risk: Jäv 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Kontinuerlig information/påminnelse till 
tjänstepersoner och politiker om var och ens 
personliga skyldighet att säga till om ett 
jävsförhållande kan finnas. 

 Avslutad Görs löpande vid nämndmöten och 
enhetsmöten. 

Risk: Tidsfristerna för beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked överskrids. 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Andel ärenden som inte klarar lagstadgad tid (%)  Mindre 
avvikelse 

Utfall 12%. Återrapporteras och 
kommenteras i årsbokslutet. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Fortsatt arbete med process och rutiner samt 
implementering av dessa. 

 Pågående med 
avvikelse 

Rutiner uppdateras löpande. Arbete med 
processer och processbaserad 
dokumenthanteringsplan är initierat och 
planeras till våren 2022. 

2.6 Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Antal rapporterade delegeringsbeslut per nämnd  Ingen avvikelse Antalet anmälda delegeringsbeslut har 
minskat något från 2020 till 2021, rutinen 
att anmäla delegeringsbeslut fungerar. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utbildning, information och påminnelse om att 
rapportera delegeringsbeslut 

 Avslutad Utbildningar och information har genom 
kanslienheten genomförts under 2021 och 
kommer att fortsätta under 2022 med 
fokus på chefer. 
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2.7 Risk: Låg avtalstrohet 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Avtalstrohet  Ingen avvikelse Från kommunstyrelsen: Kommunen har 
mål att avtalstroheten ska ligga på över 
80%. 2020 låg avtalstroheten på 83%. 
Hittills i år, tom okt 2021 låg avtalstroheten 
över 80%.Vi ser inte att någon nämnd 
avviker från målet kring avtalstrohet. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Information, utbildning och stöd från 
upphandlingsenheten 

 Avslutad I enlighet med kommunstyrelsens 
internkontrollplan. 

2.8 Risk: Otillåtna direktupphandlingar 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Otillåtna direktupphandlingar  Mindre 
avvikelse 

Från Kommunstyrelsen: En övergripande 
bedömning visar att det förekommer 
enstaka direktupphandlingar vars värde i 
efterhand överstiger 
direktupphandlingsvärdet. Vi har också 
upptäckt enstaka fall där 
direktupphandlingsdokumentation saknas. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Uppföljning, information och stöd från 
upphandlingsenheten 

 Avslutad I enlighet med Kommunstyrelsens 
internkontrollplan. 

2.9 Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat 
utförare 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Uppföljning av privat utförare enligt beslutad 
uppföljningsplan 

 Ingen avvikelse Stadsbyggnadsnämnden har inga avtalade 
privata utförare. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Information och utbildning för berörda  Avslutad Utförs löpande för dem som berörs. 

Uppföljning av privata utförare enligt beslutade 
rutiner 

 Avslutad Stadsbyggnadsnämnden har inga avtalade 
privata utförare. 

Vara/tjänst och pris stämmer med 
beställning/avtal 

 Avslutad Kontrolleras löpande i samband med 
avrop/fakturaattest. 

 

26646



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning internkontroll 
2021 
Nämnden för teknik, fritid och kultur 

 
 

  

27647



Nämnden för teknik, fritid och kultur, Uppföljning internkontroll 2021 2(7) 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .......................................................................................3 

2 Uppföljning av risker och åtgärder ...............................................4 

2.1 Hantera dataskyddsfrågor .............................................................................4 

2.2 Redovisa .........................................................................................................4 

2.3 Hantera handlingar ........................................................................................5 

2.4 Drifta, förvalta och upplåta anläggningar och byggnader .............................5 

2.5 Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte ................................................6 

2.6 Risk: Låg avtalstrohet .....................................................................................6 

2.7 Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat 
utförare 6 

 

  

28648



Nämnden för teknik, fritid och kultur, Uppföljning internkontroll 2021 3(7) 

1 Inledning 
Syfte 

Syftet med internkontroll är att bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert samt att risker 
identifieras och hanteras för att undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig 
nivå säkerställa att: 

-tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs. Det innefattar lagstiftning, kommunens 
interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter. 

-finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och 
ändamålsenlig. Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig redovisning av 
verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och resursanvändning samt övrig relevant 
information om verksamheten. 

-verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det innebär att ha kontroll över insatta 
resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs 
och följs upp. 

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl 
förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med internkontroll och 
arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att målsättningar uppnås. En väsentlig del i 
internkontrollen utgörs dock av riskanalys och riskhantering i form av förebyggande åtgärder och 
kontrollmoment. 

Ansvar 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll. Nämnderna 
har ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i inom respektive verksamhetsområde. 

Internkontrollplan och uppföljning 

Interkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns 
inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av 
sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det 
skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller 
tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke. 

Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i 
samband med beslut om mål och budget. 

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen 
inom nämnden till kommunstyrelsen som i sin tur utvärderar kommunens samlade system och 
beslutar om det behöver göras förbättringar. 

29649



Nämnden för teknik, fritid och kultur, Uppföljning internkontroll 2021 4(7) 

2 Uppföljning av risker och åtgärder 
I avsnittet redovisas uppföljning av de risker som ingick i internkontrollplanen 2021 samt de 
eventuella åtgärder som har vidtagits under året för att minska eller eliminera risken. 

2.1 Hantera dataskyddsfrågor 

Risk: Inträffad personuppgiftsincident 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Utvärdering av efterlevnad av 
dataskyddsförordningen 

 Mindre 
avvikelse 

Genom kansli- och serviceenheten görs 
självuppskattning gällande efterlevnad av 
dataskyddsförordningen. Det finns 
variationer men generellt bedöms 
efterlevnad av dataskyddsförordningen 
som god. Enheterna för förteckning över 
personuppgiftsbehandlingar i verktyget 
Draftit, men behov finns av att uppdatera 
och komplettera förteckningen. Enheterna 
har ett särskilt ärende där 
personuppgiftsincidenter dokumenteras. 

Personuppgiftsincidenter  Inte kontrollerat Redovisas i dataskyddsombudets 
årsrapport. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utveckling och förankring av rutiner enligt GDPR  Avslutad Enheterna följer 
dokumenthanteringsplanen och de rutiner 
för incidenthantering, begäran om 
registerutdrag och utövande av andra 
rättigheter som tagits fram av Kansli- och 
serviceenheten. Enheterna har under 2021 
påbörjat utveckling och förankring av 
rutiner för systematisk översyn av 
behandlingsförteckningen, information om 
personuppgiftsbehandlingar på hemsidan 
och gallring. 

Fortsatt utbildning för medarbetare och 
förtroendevalda 

 Avslutad De utbildningar som genomförts under 
året är kopplat till nyanställda samt nya 
chefer i första hand. Förtroendevalda 
utbildas av kommunledningskontoret. 

2.2 Redovisa 

Risk: Attestreglerna efterlevs inte 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Kontering och attest stämmer med kontoplanen 
och attestordningen. Attestförteckningarna är 
fullständiga och uppdaterade. 

 Ingen avvikelse Ingen avvikelse. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utbilda nya chefer samt tydliggöra information på 
intranätet. 

 Avslutad Nya chefer har utbildats kring regler för 
fakturahantering av ekonomienheten. 
Information finns på intranätet. 
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Risk: Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Förtroendekänsliga poster är rätt konterade, har 
datum och syfte angett och deltagarlista bifogad. 

 Mindre 
avvikelse 

En enstaka avvikelse där en faktura saknar 
deltagare och syfte. Korrigering har skett 
efter återrapportering till berörd. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Löpande kontroll  Avslutad Löpande kontroller har genomförts av 
ekonomienheten. 

Risk: Felaktigheter kundfakturering 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Kontoavstämning  Mindre 
avvikelse 

Utfallet avser jämförelse mellan förfallna 
kundfordringar och summa bokförda 
intäkter. Resultatet ger att 
förfallna kundfordringar utgör cirka 6,2 % 
av summa bokförda intäkter vilket är en 
förbättring från föregående år. Nära 
hälften av dessa utgörs av osäkra 
fordringar som belastar 2021 års resultat.  

Korrekt utfärdade kundfakturor  Ingen avvikelse Stickprov har utförts med genom kontroll 
av underlag och belopp för kundfakturan. 
Inga avvikelser. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Alla förvaltningar tillämpar tvåhandsprincip vid 
kundfakturering. 

 Avslutad Rutin finns på plats för tvåhandsprincipen. 

Internutbilda personal  Avslutad Personal som genomför fakturering arbetar 
efter rutinen. 

2.3 Hantera handlingar 

Risk: Bristande diarieföring och arkivering 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Andel kompletta akter  Mindre 
avvikelse 

Några stickprov har gjorts där fysisk akt 
jämförts med Evolution. Mindre avvikelser 
har uppmärksammats. I några fall fall fanns 
handlingar endast i fysisk eller digitalt 
format. Coronapandemin och den stora 
andelen distansarbete har försvårat 
hanteringen och diarieföringen av fysiska 
handlingar. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Följa rutin för att avsluta ärenden  Avslutad Görs löpande 

Ta fram och besluta om processbaserade 
dokumenthanteringsplaner 

 Avslutad Processbaserad dokumenthanteringsplan 
beslutad enligt §2021/73-TFK. 
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2.4 Drifta, förvalta och upplåta anläggningar och byggnader 

Risk: Besiktningar ej genomförs i rätt tid 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Kartlägga processer av besiktningar. Integrera 
arbetet med besiktningar i verksamhetsplanen. 

 Pågående Kartläggning är färdig och integrering i 
verksamhetsplanen pågår. 

Risk: Oförutsett underhåll av kommunens anläggningar och byggnader 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Inventering av kommunens bestånd (inom 
nämndens ansvarsområde) och därefter 
färdigställa underhållsplaner. 

 Pågående Underhållsplan för 2022 är antagen. 
Inventering av anläggningar utförd och 
kostnadsberäkning samt prioritering av 
åtgärder pågår. 

2.5 Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Antal rapporterade delegeringsbeslut per nämnd  Ingen avvikelse Antalet anmälda delegeringsbeslut har 
ökat från 2020 till 2021, rutinen att anmäla 
delegeringsbeslut fungerar. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utbildning, information och påminnelse om att 
rapportera delegeringsbeslut 

 Avslutad Utbildningar och information har genom 
kanslienheten genomförts under 2021 och 
kommer att fortsätta under 2022 med 
fokus på chefer. 

2.6 Risk: Låg avtalstrohet 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Avtalstrohet  Ingen avvikelse Från Kommunstyrelsen: Kommunen har 
mål att avtalstroheten ska ligga på över 
80%. 2020 låg avtalstroheten på 83%. 
Hittills i år, tom okt 2021 låg avtalstroheten 
över 80%.Vi ser inte att någon nämnd 
avviker från målet kring avtalstrohet. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Information, utbildning och stöd från 
upphandlingsenheten 

 Avslutad I enlighet med kommunstyrelsens 
internkontrollplan. 
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2.7 Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat 
utförare 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Uppföljning av privat utförare enligt beslutad 
uppföljningsplan 

 Mindre 
avvikelse 

Se eget ärende TFK 2021/149.738, 
rapporterat till nämnd i samband med 
årsbokslut 2021. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Information och utbildning för berörda  Avslutad Information och utbildning av nya görs 
inför avtalsstart. Tex har fastighetsenheten 
genomfört en utbildningsinsats i samband 
med nytt driftavtal för fastigheter. 

Uppföljning av privata utförare enligt beslutade 
rutiner 

 Avslutad Se eget ärende TFK 2021/149.738, 
rapporterat till nämnd i samband med 
årsbokslut 2021. 

Vara/tjänst och pris stämmer med 
beställning/avtal 

 Avslutad Görs löpande vid beställning, driftmöten 
och attestering av fakturor. 
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-03-16 

Änr KS 2021/47.042 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 24 Årsbokslut kommunstyrelsen 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
1. Kommunstyrelsens årsbokslut 2021 godkänns.  
2. Åtgärdsplanen antas. 
3. Åtgärdsplanen ska följas upp vid delårs- respektive årsbokslut.  

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar kommunstyrelsens årsbokslut 2021. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande Årsbokslut kommunstyrelsen 2021, 2022-02-28, Anne-Lie Vernersson Timm 
Årsbokslut kommunstyrelsen 2021 
Nyckeltal kommunstyrelsen 2021 
Åtgärdsplan 2021 Kommunstyrelsen 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Koray Kahruman, ekonomichef, KLK 

Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, KLK 
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Årsbokslut kommunstyrelsen 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

1. Kommunstyrelsens årsbokslut 2021 godkänns.  
2. Åtgärdsplanen antas 
3. Åtgärdsplanen ska följas upp vid delårs- respektive årsbokslut.  

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar kommunstyrelsens årsbokslut 2021.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande Årsbokslut kommunstyrelsen 2021, 2022-02-28, Anne-Lie Vernersson Timm 
Årsbokslut kommunstyrelsen 2021 
Nyckeltal kommunstyrelsen 2021 
Åtgärdsplan 2021 Kommunstyrelsen 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Koray Kahruman, ekonomichef, KLK 

Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, KLK 
 

Kommunledningskontoret 
Anne-Lie Vernersson Timm 
Kvalitetscontroller 
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Ansvar och uppdrag 
Kommunstyrelsen har två olika roller. En roll innebär att leda och samordna planering och 
uppföljning av den verksamhet som kommunen bedriver. De bereder ärenden och verkställer beslut 
åt kommunfullmäktige samt ser till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i kommunala företag, stiftelser och förbund. 

I den andra rollen är kommunstyrelsen nämnd med uppgifter som tilldelats från kommunfullmäktige. 
Dessa uppgifter är bland annat att vara anställningsmyndighet för den samlade förvaltningen och på 
så sätt vara ansvarig för arbetsgivarfrågor. Andra ansvarsområden som faller under 
kommunstyrelsen är frågor som rör näringsliv, IT, kommunikation, säkerhet, hållbarhet, redovisning 
och upphandling. 

Kommunstyrelsen ansvarar genom sitt planeringsutskott även för planering av användningen av 
mark och vatten, om- och nybyggnation av lokaler för kommunala verksamheter till kostnader som 
överstiger 5 miljoner kronor, försäljningar eller förvärv av fast egendom, exploateringsärenden, 
detalj- och översiktsplaner, trafikförsörjning och infrastruktur. 
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Viktiga händelser 
Översikts- och detaljplaner 

• Den 6 april 2021 vann detaljplan Resarö mitt, dp 382, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en 
gång- och cykelväg längs hela Överbyvägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt en 
utveckling av bostadsbebyggelse i området. Under hösten har ett första viktigt led i 
genomförandet av detaljplanen utförts genom att nödvändiga ansökningar om förrättningar 
har lämnats in till Lantmäteriet. 

• Den 19 mars 2021 vann detaljplan Storäng östra, dp 401, laga kraft. Detaljplanen möjliggör 
en utveckling/förtätning av befintlig bebyggelse i området. 

Renovering av kajerna i stadskärnan 

• Vaxholms stad har beviljats medfinansiering av Trafikverket genom stadsmiljöavtal i arbetet 
med kajrenoveringen. Ett stöd på 50 procent av kostnaden, motsvarande 185,75 mkr. 

• Den 21 december togs det första officiella spadtaget för att påbörja den kommande 
kajrenoveringen. 

Stadsbyggnadsprojekt för nya bostäder och verksamheter 

• Rivningsarbetet på Norrberget har under våren avslutats. Exploatören Besqab har tillträtt sin 
första etapp och påbörjat markarbeten. Parallellt har kommunen färdigställt 
utredningshandlingar för SÄBO Norrberget och erhållit ett politiskt inriktningsbeslut. 

• Under året har det nya bostadskvarteret Dykaren i Rindö hamn färdigställs av Tornstaden. 
Samtliga lägenheter är sålda och inflyttning har skett under året. 

• Tillbyggnation av Vaxö skola med nya slöjdsalar och lektionssalar har kommit ett steg 
närmare efter det att förslagshandlingar färdigställts och projektet erhållit ett politiskt 
genomförandebeslut. 

• Efter ungefär 1,5 års återuppbyggnad och renovering återinvigdes Hembygdsgården i juni 
månad. 

Utvecklingsarbete stadsbyggnadsförvaltningen 

• Som ett stöd i utvecklingen av stadsbyggnadsförvaltningen har en genomlysning genomförts 
under vintern/våren 2021. Genomlysningen syftade till att beskriva 
stadsbyggnadsförvaltningens arbete och att identifiera utmaningar. Utifrån slutsatser i 
genomlysningen har handlingsplaner tagits fram. 

• För att effektivisera stadsbyggnadsprocessen och byggprocess för kommunens större 
stadsbyggnadsprojekt och byggnationer av samhällsfastigheter och anläggningar har ett 
digitalt projektledningsverktyg handlats upp och implementerats under året. 

Nytt gemensamt avloppsreningsverk 

• Vid kommunfullmäktigesammanträdet 19 april beslutades att Vaxholmsvatten ska ingå i ett 
samägt bolag med Österåkervatten för att anlägga, äga och driva det nya 
avloppsreningsverket. Projektarbetet påbörjas nu och bygget är planerat att starta under 
2023. Det nya reningsverket beräknas stå klart 2026. 

Kommunens krisledning 

• Kommunens krisledning har fortsatt varit aktiv för att jobba förebyggande och långsiktigt 
med pandemin och dess påverkan på vår verksamhet och vårt geografiska område. 
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Mål och måluppfyllelse 

Kvalitet 

Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och 
invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och 
positivt bemötande. 

Nämndens mål: Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, 
bemötande och service 

Beskrivning 

Vaxholms stad ska ge invånare och företag ett gott bemötande och god tillgänglighet till tjänster och 
service. Det ska finnas lättillgänglig, tydlig och aktuell information. Medborgare i alla åldrar ska ha 
möjlighet att engagera sig i Vaxholms utveckling. 

Agenda 2030 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 Fredliga och inkluderande samhällen 
 Hållbara städer och samhällen 

Analys 

Utvecklingsarbete: 
Utvecklingsarbetet inom målområdet kvalitet fortsätter för att erbjuda invånarna god tillgänglighet, 
bemötande och service. 

Servicepolicy och riktlinjer för service 
En servicepolicy och riktlinjer för service har arbetats fram och beslutats av kommunfullmäktige 
respektive kommunstyrelsen under hösten i syfte att stärka kommunens arbete på detta område. 

Medborgardialog 
Förvaltningen har under året anordnat möten med skolelever för att berätta hur planprocessen i 
kommunen fungerar. 

Workshop för stärkt samspel med näringslivet 
Stadsbyggnadsförvaltningen, delar av kommunledningskontoret samt södra roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor har i en workshop fördjupat sin kunskap om näringslivet med syfte att utveckla 
samspelet med det lokala näringslivet. 

Motsvarande workshop planeras att erbjudas ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnd 
för trafik, fritid och kultur och stadsbyggnadsnämnden under vintern 2022. Under det kommande 
året kommer arbetet sedan att fortsätta genom att fokusområden och aktiviteter tas fram för att 
stärka näringslivsklimatet. 

Gemensamt avloppsreningsverk  
Vid kommunfullmäktigesammanträdet 19 april beslutades att Vaxholmsvatten ska ingå i ett samägt 
bolag med Österåkervatten för att anlägga, äga och driva det nya avloppsreningsverket. 
Projektarbetet har påbörjats och bygget är planerat att starta under 2023. Det nya reningsverket 
beräknas stå klart 2026. Det nya avloppsreningsverket kommer att ha en högre kapacitet än vad de 
båda kommunerna haft tillgång till tidigare och byggs enligt dagens strängare miljökrav/regler kring 
avloppsrening. Detta möjliggör också att flera fastighetsägare som idag har enskilda avlopp istället 
kommer att kunna ansluta sig till det nya systemet. 
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Nämndadministration: 
En digital utbildningsinsats kring grunderna för delegering och anmälan av delegeringsbeslut har 
genomförts via intranätet. En översyn av kommunens valdistrikt har gjorts inför RRK-valet (Riksdag, 
Region- och Kommunfullmäktige) 2022 och stadens dokument- och ärendehanteringssystem 
(Evolution) har uppgraderats. 

Processbaserade dokumenthanteringsplaner 
Medarbetare på kansli- och serviceenheten har arbetat vidare med projekt för att ta fram 
processbaserade dokumenthanteringsplaner i samtliga kommunens nämnder där nu TFK:s (nämnden 
för teknik, fritid och kultur) processbaserade dokumenthanteringsplan är färdigställd. Efter det 
återstår endast SBN:s (stadsbyggnadsnämnden) dokumenthanteringsplan innan projektet avslutas. 

Processkartläggning och utveckling  
Reception och vaktmästeri har kartlagt sina viktigaste processer samt förtecknat 
personuppgiftsbehandlingar inom deras verksamhet. Hållbarhetsenheten har arbetat vidare med 
utveckling av processen för hållbarhetsredovisning 

Kommunikationsinsatser inom hållbarhet 
Hållbarhetsenheten har arbetat vidare för god tillgänglighet och god service genom upprättandet av 
en lokal rutin för kommunikation, varit aktiva och delat nyheter både internt och externt bland annat 
genom sin egen Facebooksida Hållbarhetsarbete i Vaxholms stad. 

E-tjänster och Artvise kundtjänst 
Det externa e-tjänsteutbudet har fortsatt utvecklats och utökats för att möta upp medborgarnas 
tillgänglighetskrav på digitala tjänster. Det interna e-tjänsteutbudet har fortsatt utvecklats och 
utökats för att utöka tillgängligheten, effektivisera och säkerställa ärendehanteringen i kommunen. 
Under 2021 har två nya enheter börjat arbeta i den gemensamma kundtjänstplattformen, Artvise. 
Totalt arbetar nu tio verksamheter/enheter i Artvise. 

Säkerhet och servrar 
Arbetet med isolering av servrar (serverisolation) har fortsatt under året för att skydda känsliga 
verksamhetssystem. I samband med den attack som Kalix kommun utsattes för i december har 
stadens samtliga system genomgått en undersökning efter det säkerhetshål (logg4j) som 
identifierades. Arbetet fortsätter med att långsiktigt se över och förbättra säkerheten. 

Uppgradering av IT-plattformen har pågått under 2021. Insatser har gjorts i form av förbättrade 
nätverk, förbättringar i serverutbud och förberedelser för framtida utmaningar. Underhåll och 
översyn av de interna servrarna sker löpande med servicefönster varje månad då uppdateringar och 
justeringar görs. 

Under 2021 har arbetet fortsatt med ledningssystem för informationssäkerhet. Syftet med systemet 
är ekonomisk styrning av den gemensamma digitaliseringen i staden. I systemet dokumenteras 
systemförvaltning, digitalisering, säkerhetsklassningar och riskbedömningar. 

Kommunikation IT 
Trådlös kommunikationsutrustning har till viss del uppdaterats för att möta utökade krav från 
verksamheten. Arbetet planeras för att i framtiden ske regelbundet två gånger per år. Vidare tittar vi 
på framtida krav för att även fortsatt ha moderna och ändamålsenliga nätverk. 

Arbetet med effektivisering och renodling av stadens interna trådlösa nätverk ses över regelbundet. 
Internetkapaciteten har utökats i flera steg under året. Framöver skall en översyn av internettrafiken 
ske för att optimera kapaciteten för stadens alla verksamheter. 

Projektmodell och projektverktyg 
Under 2021 har arbete påbörjats med att införa en projektmodell och ett projektverktyg för staden. 
Arbetsgruppen har undersökt ett antal aktörer på marknaden för att utvärdera dem utifrån stadens 
behov. Arbetet är påbörjat och kommer att fortgå under 2022. 

Visselblåsartjänst 
En extern leverantör av visselblåsartjänst har upphandlats. 
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Analys av indikatorer 
Indikatorn "medborgare nöjda med svar på frågor om kommunen och dess verksamheter (%)" är från 
SCB medborgarundersökning. Resultat går inte att jämföra med tidigare år då undersökningen har 
gjorts om i sin utformning. Vaxholms stad ligger lägre än jämförelsevärde (benchmark) i Stockholms 
län och kommunen uppnår inte målnivån för året. Snittet för riket ligger på 67,9 procent och 
kommunen ligger bland de 25 procent sämsta i både riket och i Stockholms län. Utfallet särskiljer sig 
inte någon större utsträckning mellan män och kvinnor (55,5 procent respektive 52,4 procent). 

Vad gäller indikator "tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga (%)" så ligger kommunens 
utfall under beslutad målnivå samt benchmarkvärde. I rapporten från servicemätningen understryks 
dock att då mängden samtal och e-post som ringts och skickats är liten är det viktigt att se resultatet 
som endast en indikation på hur väl kommunen har presterat och kan användas som en 
utgångspunkt i vidare arbete. Se åtgärdsplan för denna indikator i separat bilaga. 

Indikatorn "Insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, andel nöjda medborgare 
(%)" är från SCB medborgarundersökning och resultatet kan ej jämföras med tidigare år då 
undersökningen har gjorts om i sin utformning. Kommunens utfall ligger under beslutad målnivå men 
i linje med benchmarkvärde. Målnivån för 2021 har tidigare fått uppskattas då undersökningen skulle 
konstrueras om vilket kan bidra till att den ligger högt över benchmarkvärde. Målnivån kommer att 
ses över i samband med yttrande till mål och budget för 2023. 

Behovet av att öka invånarnas inflytande och insyn i kommunens beslut och verksamheter är ett 
förbättringsområde som framkommit vid tidigare medborgarundersökningar. Förbättringsåtgärder 
som har genomförts för att förbättra inflytande och insyn är bland annat att en rad nya e-tjänster 
skapats på kommunens webbplats för att göra det enklare att komma i kontakt med kommunen. 
Under året har också informationen från kommunens politiska möten gjorts tydligare på 
webbplatsen och beslut har tagits om nya riktlinjer för medborgardialog och för service. Se 
åtgärdsplan för denna indikator i separat bilaga. 

Vad gäller "Nöjd Kund-index (NKI) företagsklimat" så ligger det på ungefär samma nivå som 
föregående år och Vaxholms stad ligger över både målnivå samt benchmarkvärde vilket är ett gott 
resultat. 

Måluppfyllelse (procent) 

 
50%   
25%   
25%   

Indikator Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021  Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Medborgare nöjda med svar på frågor om 
kommunen och dess verksamheter (%) 

  54%  60 % 66,4% 

 Tillgänglighet telefon (andel som får svar 
på fråga) (%) 

65 % 69 % 58 %  70 % 76 % 

 Insyn och inflytande över kommunens 
beslut och verksamheter, andel nöjda 
medborgare (%) 

  19 %  40 % 21 % 

 Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat 60 79 77  73 75 

Benchmarkvärdet för Tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga) (%) är medelvärde utifrån de 74 kommuner som deltagit i Profitels 
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Servicemätning via telefon och e-post 2021. 

Nämndens mål: Vaxholm har en god stadsmiljö 

Beskrivning 

I Vaxholm ska det finnas förutsättningar för att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser. 
Utemiljön ska upplevas trygg och säker. Det ska vara enkelt att använda kollektivtrafik både på land 
och vatten och gång- och cykelstråk ska utvecklas och förbättras. 

Agenda 2030 

 Hållbar energi för alla 
 Hållbara städer och samhällen 

Analys 

Övergripande 
En god stadsmiljö förbättrar både kvalitet och livsmiljö för invånarna. I slutet av 2018 fick 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan, Vaxholm 2040. 

Vaxholms nya översiktsplan Vaxholm 2040 var på samråd våren 2021. Arbetet med den nya 
översiktsplanen har pausats tills vidare från september 2021, i avvaktan på att ett 
kulturmiljöprogram tas fram, och ärendet kommer att följas upp i början av nästa mandatperiod. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att utreda vilken typ av kulturmiljöunderlag som är 
nödvändiga för att kommunens kulturmiljövärden ska kunna tillvaratas på ett ändamålsenligt vis. 

En ny avfallsplan har arbetats fram, liksom avfallsföreskrifter och en omarbetad avfallstaxa, som 
antogs av kommunfullmäktige i april 2021. Syftet är att anpassa styrdokumenten till ny lagstiftning 
och skärpta mål för minskade avfallsmängder och ökad återvinning. Kommunens ansvar för att 
arbeta med nedskräpning har också tydliggjorts. 

Kommunen och Trafikverket har tecknat avtal avseende finansieringen av cirkulationsplats vid 
Engarn. Byggstart förväntas 2022. På Resarö har infartsparkeringen på Engarn byggts ut med fler 
parkeringsplatser. 

För planering av stadsbyggnadsprojekt och byggprojekt har ett digitalt projektledningsverktyg 
handlats upp. Implementering och integration med andra system har pågått under året. En 
förbättrad och effektiviserad projekthantering av Vaxholms stora stadsbyggnadsprojekt och bygg- 
och anläggningsprojekt förbättrar möjligheten att skapa en stadsmiljö med hög kvalitet och god 
livsmiljö för invånarna. 

Arbetet med att digitalisera befintliga detaljplaner och förberedelser för att digitalisera enligt nya 
lagkrav pågår. 

Stadsbyggnadsprojekt för nya bostäder och verksamheter 
Den 19 mars 2021 vann detaljplan Storäng östra, dp 401, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en 
utveckling/förtätning av befintlig bebyggelse i området. 

Den 6 april 2021 vann också detaljplan Resarö mitt, dp 382, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en 
gång- och cykelväg längs hela Överbyvägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, en utveckling av 
bostadsbebyggelse i området. Vidare innebär detaljplanen att befintlig livsmedelsbutik får bättre 
möjligheter att kunna utveckla sin verksamhet. Detaljplanen innebär också en förbättrad 
skolfastighet för befintlig Resarö skola. Under hösten har ett första viktigt led i genomförandet av 
detaljplanen utförts genom att nödvändiga förrättningsansökningar har lämnats in till Lantmäteriet. 

Rivningsarbetet på Norrberget har under våren avslutats. Exploatören Besqab har tillträtt sin första 
etapp och påbörjat markarbeten. Kommunen har parallellt fortsatt sin planering och utredning för ny 
förskola om sex avdelningar samt färdigställt utredningshandlingar och erhållit ett politiskt 
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inriktningsbeslut för ett särskilt boende för äldre (SÄBO) på Norrberget. 

Under året har det nya bostadskvarteret Dykaren i Rindö hamn färdigställs av Tornstaden. Samtliga 
lägenheter är sålda och inflyttning har skett under året. 

Tillbyggnation av Vaxö skola med nya slöjdsalar och lektionssalar har kommit ett steg närmare efter 
det att förslagshandlingar färdigställts och projektet erhållit ett politiskt genomförandebeslut. 

Efter ungefär 1,5 års återuppbyggnad och renovering återinvigdes Hembygdsgården i juni månad. 

Utfallet för indikatorn "Utbud av gång- och cykelvägar, nöjda medborgare andel (%)" ligger lägre än 
jämförelsesvärdet (BM, benchmarking) för Stockholm läns kommuner. Under 2021 har etapp 1 av 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindövägen färdigställts med en ny gång- och cykelväg till Rindö 
förskola. I och med antagandet av detaljplan Resarö mitt möjliggörs en gång- och cykelväg längs hela 
Överbyvägen. Övriga områden med stor efterfrågan på gång- och cykelvägar är Bogesundslandet och 
längs länsväg 274 mellan Vaxholm och Arninge. Där är kommunen varken markägare eller väghållare 
och kan inte ensam genomföra förändringar men driver frågorna i tillgängliga forum. Avsaknaden av 
efterfrågade gång- och cykelvägar påverkar sannolikt indikatorns utfall. 

Renovering av kajerna i stadskärnan 
Arbetet med Vaxholms kajer görs för att säkra kajernas funktion för framtiden och samtidigt rusta 
och förbättra platsen som kollektivtrafikknutpunkt. 

I projektet Vaxholms kajer kommer förutsättningarna utifrån ett barnperspektiv förbättras både för 
gående längs med vattnet och för cyklister i området. Under 2021 har kommunstyrelsen beslutat om 
inriktning för de nya kajernas utformning. 

Den 21 december togs det första officiella spadtaget för att påbörja den kommande kajrenoveringen. 
Projektering av kajerna pågår till och med april 2022 och entreprenören beräknas får tillgång till 
arbetsområdet den 1 september 2022 då vattenarbetena påbörjas. 

Vaxholms stad har fått besked om en möjlig medfinansiering på 185,75 mkr för att bygga om kajerna. 
Medfinansieringen är villkorad och Vaxholms stad har åtagit sig en rad motprestationer för att 
medfinansieringen ska erhållas. Vaxholms stad räknar med att kunna nyttja hela medfinansieringen. 

Projekt Öppna data 
Mellan 2018 och 2020 har Vaxholms stad deltagit i projektet för öppna data, ÖDIS (Ökad användning 
av öppna data i Stockholmsregionen), anordnat av Storstockholm. Syftet är att gemensamt erbjuda 
öppna data på ett standardiserat sätt. Öppna data handlar ytterst om lagen om 
offentlighetsprincipen, offentlighets- och sekretesslagen och rätten att ta del av myndigheters 
allmänna handlingar och särskilt se till att allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet 
som krävs enligt tryckfrihetsförordningen samt utveckla automatiserad behandling av uppgifter 
genom att lagra data i elektronisk form. 

År 2019 och 2021 har Vaxholms stad startat interna projekt. Målsättningen med det senare projektet 
är att driva arbetet kring öppna data och skapa alla förutsättningar för att kunna publicera och 
förvalta öppna data på ett systematiskt och säkert sätt. Under oktober 2021 presenterades projekt 
öppna data för kommunstyrelsen för beslut om fortsatt genomförande. Då beslutades att arbetet 
med förstudie öppna data avslutas och att projekt för att implementera arbete med öppna data på 
samtliga förvaltningar i Vaxholms stad påbörjas. 

Genomlysning stadsbyggnadsförvaltningen 
Som ett stöd i ett utvecklingsarbete av stadsbyggnadsförvaltningen har en genomlysning genomförts 
under vintern/våren 2021. Genomlysningen har omfattat samtliga samhällsbyggande enheter inom 
förvaltningen. Biblioteket och allmänkulturen har varit undantagna samt även bygglov- och GIS-
enheten där genomlysning genomförts tidigare. 

Genomlysningen syftar till att beskriva en helhet av stadsbyggnadsförvaltningens arbete och att 
identifiera utmaningar för hela förvaltningen och för varje enhet. Utifrån slutsatser i 
genomlysningens beskrivning av nuläget och efter jämförelser med andra kommuner har en 
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handlingsplan tagits fram som innehåller åtgärder för förvaltningens ledningsgrupp respektive för 
varje enskild enhet. 

I genomlysningens övergripande sammanfattningen anges följande: En växande verksamhet med 
behov av strategiskt fokus, prioritering, tydligare styrning och god administrativ struktur för en 
kvalitativ och effektiv verksamhet. Inom både politiken och förvaltningsorganisation finns behov av 
ökad tillit, delad målbild och stärkt samsyn. 

Målbilden efter att åtgärderna i handlingsplanen genomförts är effektivare arbetssätt, säkerställd 
budgetdisciplin, förstärkt kort- och långsiktig planering samt stärkt leverans och snabbare framdrift. 

Energiplan  
En ny energiplan har antagits med mål om ökad andel förnybar energi, energieffektivisering, minskad 
klimatpåverkan och en trygg energiförsörjning. 

Framnäsparken och Grönplan 
Framnäsparken på Vaxön är nu färdigställd. Den ska gynna pollinerande insekter och samtidigt vara 
ett tillskott i stadsmiljön som ger välmående för boende och besökare. Arbetet med att ta fram en 
grönplan är också ett led i att värna och utveckla en god stadsmiljö och tätortsnära grönområden. 

Klimatanpassning 
En förstudie som beskriver hur ett fortsatt arbete med klimatanpassning kan bedrivas har påbörjats 
och fortsätter under 2022. Syftet är att sprida kunskap om klimatförändringar och hur de kan komma 
att påverkan kommunen. 

Övrig analys av indikatorer 
Vad gäller indikatorn "medborgare som rekommenderar andra att bo i kommunen andel %" så går 
det inte att jämföra med tidigare resultat på grund av en omarbetning av medborgarundersökningen 
2021. Utfallet ligger under beslutad målnivå för 2021 men överstiger benchmarkvärde. Utfallet 
särskiljer sig inte heller i någon större utsträckning mellan könen (män 77,2 procent, kvinnor 75,9 
procent). Utfallet för indikatorn "upplevd trygghet utomhus, andel (%)" ligger över benchmarkvärdet 
samt målnivån. Även andra undersökningar inom området trygghet ger goda resultatet för Vaxholm 
som tex polisens trygghetsundersökning. 

För indikatorn "upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) totalt" så ligger kommunen under 
beslutad målnivå och benchmarkvärde samt har utfallet minskat med 12 procent från förra 
mätningen. Här finns en  skillnad mellan pojkar och flickor (81 procent respektive 61 procent) och 
utfallet för flickorna har sjunkit från föregående år med 18 procent. Det är ännu för tidigt att dra 
några slutsatser, men frågan bevakas framåt. 

Måluppfyllelse (procent) 

 
50%   
50%   

Indikator Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021  Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Medborgare som rekommenderar andra 
att bo i kommunen, andel (%) 

  77 %  80 % 63,4 % 

 Upplevd trygghet utomhus, andel (%)   95 %  90 % 83,2 % 

 Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, 
andel (%) totalt 

83 % 84 % 72 %  80 % 74 % 

 Utbud av gång- och cykelvägar, nöjda 
medborgare andel (%) 

  62 %  50 % 80,8 % 

665



Kommunstyrelsen, Årsbokslut 2021 11(26) 

Nämndens mål: Vaxholms stad är en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart 
ledar- och medarbetarskap. 

Beskrivning 

Vaxholms stad har kompetenta och stolta chefer och medarbetare som tar ansvar för och utvecklar 
verksamheten utifrån Vaxholms stads vision och mål. Arbetet grundar sig på ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete, stark värdegrund och kontinuerlig ledar- och medarbetarutveckling. 

Agenda 2030 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 Hälsa och välbefinnande 

Analys 

Den årliga medarbetarundersökningen har genomförts och svarsfrekvensen var 86 procent för 
Vaxholms stad. 

Utfallet för indikatorerna hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex och ledarskapsindex är 
84 respektive 85, vilket är starka resultat i jämförelsevärde med snitt för alla kommuner på 79 (för 
båda index). 

Vaxholm stad har sedan 2019 arbetat med att skapa ett program för värdestyrning och kultur som ett 
led att bli en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledar- och medarbetarskap. 

Vaxholm stad vill behålla, rekrytera, attrahera och utveckla sina medarbetare. En ständig utveckling 
av vår organisation och våra arbetssätt är viktigt för att på bästa sätt kunna förverkliga 
verksamheternas mål. När vårt förhållningssätt utgår från vår gemensamma värdegrund, skapar det 
förutsättningar för kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Vaxholm stad har tagit fram en plattform att tydliggöra en gemensam målbild för arbetet med ledare 
och medarbetare i organisationen. 

Programmet för värdestyrning och kultur startade med lansering av värdegrund i maj 2019 med 
värdeorden Samspel, Engagemang och Respekt och har därefter kompletteras med implementering 
av ledaridé samt utbildning i det främjande/salutogena förhållningssättet för samtliga ledare under 
vintern 2020/våren 2021. Under perioden har medarbetaridé för Vaxholms stad tagits fram för 
lansering innan sommaren 2021. 

Den främjande/salutogena utbildningen syftar till att ge ledarskapet en gemensam bild över 
värdestyrningens möjligheter och villkor samt fördjupa förståelsen för det främjande ledarskapet. 
Varje chef och ledare har också fått metoder och verktyg för ett främjande ledarskap i praktiken. 

Lansering och implementering av medarbetaridén blir ett avstamp i att medvetandegöra våra 
medarbetare i den egna rollens ansvar för att leva Vaxholms stads värderingar och stärka 
engagemang och tillit till värdeordens betydelse. Detta för att skapa bred förståelse för hur viktiga 
alla våra enskilda handlingar är för helheten och för att vara en attraktiv arbetsgivare med ett 
hållbart ledar- och medarbetarskap. 

Som en del i detta arbete har kommunledningskontoret under våren 2021 tagit fram ett omfattande 
koncept: tre filmer, grafiskt och skriftligt material och guidelines för att vidareutbilda hela 
organisationen och hålla värdegrunden levande. Detta i syfte att skapa ett gemensamt 
förhållningssätt i vårt bemötande gentemot varandra, invånare, företagare och andra intressenter. 
Planer har även tagits fram för den fortsatta implementeringen av ett gemensamt arbetssätt med 
värdegrunden året ut. Allt material har skickats ut till cheferna och finns även lättillgängligt på 
intranätet Stimmet. 
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Under hösten 2021 har implementering fortsatt med hjälp av övningsmaterial och diskussioner kring 
det främjande förhållningssättet/medarbetarskap. 

Enheterna på kommunledningskontoret har genomfört aktiviteter för att utveckla det sociala 
sammanhanget vid distansarbetet som t ex regelbundna digitala fikor. 

 Måluppfyllelse (procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021  Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
totalindex 

82 82 84  82 79 

 Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
ledarskapsindex 

83 82 85  83 79 

Livsmiljö 

Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom 
ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet. 

Nämndens mål: Invånarna erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med goda och 
jämlika livsvillkor. 

Beskrivning 

Vaxholms stad verkar för jämlika livsvillkor och erbjuda förutsättningar för en god uppväxt, en 
meningsfull fritid och ett gott arbete med rimlig försörjning. Stadens verksamheter skall vara 
hälsofrämjande och förebyggande samt genomsyras av jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv. 

Agenda 2030 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 Fredliga och inkluderande samhällen 
 God utbildning för alla 
 Hållbara städer och samhällen 
 Hälsa och välbefinnande 
 Jämställdhet 
 Minskad ojämlikhet 

Analys 

Hållbarhetsstrategi 2021-2030 antogs och beslutades innan sommaren 2021. Syftet med strategin är 
att visa och ange riktning för hur vi ska arbeta för att nå framtidens hållbara Vaxholm med 
utgångspunkt i de globala målen i Agenda 2030. Strategin inkluderar de sociala målen med god hälsa, 
utbildning, jämställdhet, arbetsmiljö, jämlikhet och trygghet. 

Ett samordnat arbete kring stimulansmedel inom ramen för den regionala satsningen uppdrag 
psykisk hälsa, har skett lokalt. Ökad samverkan mellan socialförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen med fokus tidiga insatser unga, Dans för hälsa med fokus på unga, en studie 
kring ungas psykiska hälsa med djupintervjuer, våldsprevention med informationskampanj, 
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resurshund för att minska skolfrånvaro är några av insatserna som genomförs under 2021. 

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet fortgår enligt samverkansavtal och 
medborgarlöfte 2019-2023 med Polisen. Stadens övergripande trygghets- och säkerhetsgrupp träffas 
regelbundet. Gruppen som består av bland annat polis, fritid, fastighet, säkerhet, beredskap, skola, 
soc och larmassistans stämmer regelbundet av den gemensamma lägesbilden, lyfter eventuella 
orosmoment och planerar löpande in eventuella åtgärder. Ärenden under 2021 har framförallt 
handlat om ungdomar, skadegörelse och inbrott. Vaxholms kommun hade år 2021 lägst antal 
anmälda brott i Stockholms län. Även i jämförelse med andra små kommuner är antalet brott mycket 
lågt. Den upplevda tryggheten är fortsatt mycket hög bland invånarna och kommunen är en säker 
och trygg plats att leva, bo och vistas i. 

Det drogförebyggande arbetet har fortgått i nära samverkan med ungdomsverksamheten och 
Polisen. Arbete med målgruppen föräldrar har skett genom olika kommunikationsinsatser, 
tobaksprevention i årskurs 6 och antilangning och nattvandring är aktiviteter som genomförts. 

Fortsatt samverkan och samarbete har skett med föreningslivet med prova på dagar och 
lovaktiviteter. Föreningarna har på ett ypperligt sätt fortsatt bedriva verksamhet för barn och unga 
trots pandemi. Föräldrastödsinsatser genom Familjecentrum har fortsatt, dock i annan form. Under 
våren har bland annat en digital seminarieserie erbjudits föräldrar med barn i olika åldrar kring 
aktuella ämnen som självkänsla, tonårstid och gränssättning samt en föreläsning med Maria Dufva 
genomfördes med bra uppslutning under november månad. 

Måluppfyllelse (procent) 

 
50%   
50%   

Indikator Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021  Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Kommunen som en plats att bo och leva 
på, andel nöjda medborgare (%) 

  97 %  75 % 92,1 % 

 Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt 
härligt att leva, andel (%) totalt 

76 % 55 % 59 %  60 % 63 % 

Resultat från SCB medborgarundersökning går inte att jämföra med tidigare år då undersökningen har gjorts om i sin utformning. 

Indikatorn ”kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%)” kommer från 
SCB medborgarundersökning. Vaxholms stads utfall överstiger beslutad målnivå samt 
benchmarkvärdet i Stockholms län. Utfallet skiljer sig inte nämnvärt mellan män och kvinnor (96,8 
procent män, 97,5 procent kvinnor). 

Vad gäller elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) totalt så har utfallet gått 
i en positiv riktning och når nästan målnivå. Utfallet särskiljer sig inte nämnvärt mellan könen (58 
procent flickor och 64 procent pojkar). 

Nämndens mål: Kvinnor och män/flickor och pojkar erbjuds lika god service 

Beskrivning 

Jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv. 
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Agenda 2030 

 Jämställdhet 

Analys 

För att utveckla stadens jämställdhetsarbete gick kommunen år 2020 med i ett projekt inom SKR:s 
(Sveriges kommuner och regioner) regi vid namn Modellkommuner för jämställdhetsintegrering. 
Syftet med projektet är att integrera jämställdhet i styrning och ledning med målet att kommunen 
ska erbjuda en jämställd offentlig service. Projektet följer ett strukturerat koncept med lärandeträffar 
om styrning och ledning, systematiskt förbättringsarbete samt analys och uppföljning och avslutas 
med en resultatkonferens april 2022. Därefter skall kommunen gå in som mentorskommun åt en 
annan modellkommun under ett års tid. 

Inom året har en rad lokala insatser skett tex: 

• Kommunstyrelsen uppdrog, år 2021, alla nämnder att redovisa könsuppdelad statistik där så 
är möjligt vilket genomfördes till tertialrapport 1. 

• Beslut i KF och informationsärende med dragning har genomförts på nämndnivå. 
• Modellkommuner finns med i mål och budget med mål och indikatorer på 

nämndnivå/verksamhetsnivå inom flera verksamheter. 
• Presentationer och tematiska möten har skett med ledningsgrupp, verksamhetscontroller, på 

arbetsplatsträffar mm. 

Fler lokala insatser återfinns under avsnitt Analys ur ett jämställdhetsperspektiv. 

I slutet av våren 2021 genomfördes en workshop med syfte att förankra projektet, ge tillfälle till 
dialog, tydliggöra ansvar och förväntningar och diskutera möjligheter/förbättringsområden. Målet 
var att lägga en grund för vidare arbete med jämställdhetsintegrering och förslag till utrednings-
/förbättringsområden inom varje verksamhet. Verksamheterna diskuterade och skapade en 
gemensam bild och förväntningar på vad som är rimligt att åstadkomma under den tid som avses att 
följa upp arbetet och hur framgång mäts. Att mäta och följa upp genomförd aktivitet kan vara en mer 
realistisk väg än att försöka mäta effekter vilka troligtvis inte blir synliga förrän på lång sikt. 

Under året har arbetet fortsatt med kompetensutveckling inom området jämställdhet. Under hösten 
fick samtliga förvaltningar under en planeringsdag eller arbetsplatsträff lyssna till en förinspelad 
föreläsning med jämställdhetskonsult Stina Haglund kring jämställt bemötande. I samband med 
föreläsningen genomfördes en workshop med dialogfrågor och reflektioner kring föreläsningen. 
Samtliga fick möjlighet att fylla i en utvärdering och en kort uppföljning skall ske under 2022. 

Under året deltog verksamhetscontroller från samtliga förvaltningar på tematiskt seminarium med 
SKR kring jämställdhetsanalys. Det finns mycket att efterfråga inom området och 
kompetensutveckling behövs inom analys generellt. Arbetet fortskrider under 2022. 

Under året har arbete påbörjats med att ta fram en checklista och ett stödmaterial för att integrera 
jämställdhetsperspektivet i beslutsunderlag. Detta för att möjliggöra jämställda beslut (på sikt 
integrera fler horisontella perspektiv kopplat till hållbarhetsstrategin; barnrätt, klimat, jämlikhet, 
trygghet osv). Ett nytt förslag på en ny mall för tjänsteutlåtande har tagits fram. Fortsatt arbete med 
genomförande och implementering sker under 2022. 

HR-enheten arbetar för att ge kvinnor och män lika god service genom framförallt dessa verktyg: 

- Lönekartläggning. 
- Lönerevision. 
- Medarbetarundersökning. 
- Rekrytering. 

Samt att ständigt granska rutiner och support som avdelningen ger. 
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Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021  Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Analys och åtgärder vid könsskillnader i 
nyckeltal görs av alla nämnder 

   
Delvis    

Könsuppdelad statistik redovisas där så är möjligt och fortsättning under 2022 är att analysera och 
genomföra förbättringar vid större könsskillnader. 

Nämndens mål: Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan. 

Beskrivning 

Det ska finnas tillgång till en utvecklad avfallssortering, fossilfri energianvändning och effektiva 
transporter i den kommunala verksamheten. Planering, samverkan och informationsinsatser 
underlättar för boende och verksamma i kommunen att bidra till en minskad klimatpåverkan. 

Agenda 2030 

 Bekämpa klimatförändringarna 
 Hållbar energi för alla 
 Hållbar konsumtion och produktion 
 Hållbara städer och samhällen 

Analys 

Många olika delar av kommunens verksamhet medför en klimatpåverkan. Beslut och vägval som rör 
investeringar, byggande, infrastruktur och avtal har betydelse. Men också resor, inköp, energi och 
avfall är områden där klimatpåverkan kan minska. En klimatkartläggning har genomförs som ett 
politiskt uppdrag kopplat till beslutet om kommunens hållbarhetsstrategi. 

Information om vad man som medarbetare kan göra för att agera som resurs- och klimatsmart finns 
på intranätet och följs upp i medarbetarundersökningen. Av de som har svarat på undersökningen 
anser 83 procent att de agerar resurs och klimatsmart. 

Avfallsplan, föreskrifter och taxa är styrdokument som har förnyats under året. Där finns mål och 
åtgärder för att minska avfallsmängderna, förbättra återbruk och återvinning samt minska 
klimatpåverkan från avfallsverksamheten. 

En ny energiplan har antagits med mål och åtgärder för en effektiv och ökad andel förnybar 
energianvändning samt en trygg energiförsörjning. Samverkan med EON för ett strategiskt arbete 
med energifrågor har fortsatt under året. Samarbetet inom nordost-kommunerna för en gemensam 
energi- och klimatrådgivningen med två anställda rådgivare har utvecklats till en stabil verksamhet 
som kan erbjuda rådgivning till boende, föreningar och mindre företag. 

Hållbarhetsenheten medverkar som stöd i upphandlingsprocesser för beställare och 
upphandlingsenheten. 

Projektet hållbara familjer avslutades med ett inspirationsseminarium. Arbetssättet behöver 
utvecklas för att kunna nå flera. 
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Måluppfyllelse (Procent) 

 
50%   
50%   

Indikator Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021  Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Insamlat mat- och restavfall, kg/person 223 217 243  208 203 

 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel 
(%) 

41,2 % 61,1 % 65 %  50 % 42,1 % 

 Antal resor (påstigningar) per invånare 
gjorda med kollektivtrafik 

87    100  

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik har inte kunnat mätas 2021 med anledning av coronapandemin. 

Insamlat mat- och restavfall mätt i, kilo per person har ökat sedan föregående år med 26 kg och 
bedöms som mindre avvikelse. En anledning till detta kan vara att fler hushåll i skärgården har fått 
möjlighet att lämna matavfall. Vad gäller miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) så överstigs 
målvärde med 15 procent och kommunen ligger över benchmarkvärde. 

Nämndens mål: Vaxholm värnar den biologiska mångfalden och en god 
vattenkvalitet. 

Beskrivning 

Värdefulla natur- och vattenområden ska kartläggas, skyddas och kunskapen om vår påverkan ska 
öka. Belastningen från dagvatten och avlopp minskar, grönområden förädlas för att stärka 
ekosystemtjänster som flödesutjämning vid skyfall och pollinering. 

Agenda 2030 

 Ekosystem och biologisk mångfald 
 Hav och marina resurser 

Analys 

Grönplanens antagande är förskjutet till början av 2022 eftersom ytterligare förankring önskades av 
politiken. I övrigt har processen fungerat och följt ursprunglig planering bra. Framnäsparkens 
färdigställande gick som planerat och har fått mycket gott mottagande. Under året har även tydligare 
skötselråd skapats för Eriksömaren tillsammans med tekniska enheten. 

Både arbetet med lokala åtgärdsprogram (LÅP) och kommunens blåplan har påbörjats men LÅP:ens 
antagande dröjer till 2022 då uppdateringar och därmed ytterligare förankring krävs i dokumentet. 
Kartläggning av blåplanens åtgärder har påbörjats men i och med nya riktlinjer från 
Vattenmyndigheterna i december kommer planerad uppdatering anpassas till riktlinjerna. 

Inom arbetet för ett hållbart båtliv har ett samarbete med bl.a. Värmdö kommun och 
Skärgårdsstiftelsen påbörjats genom en bidragsansökan hos Hav- och vattenmyndigheten för ett mer 
hållbart båtliv över kommungränserna. Arbetet för att få biotopskydd i Siviken har avstannat men 
andra grunda havsvikar i kommunen kan ersätta. 
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Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021  Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Avlopp som får godkänt vid inventering, 
andel (%) 

79  % 68 % 58 %  80 %  

233 tillsynsbesök gjordes och 135 anläggningar var godtagbara, dvs 58 procent. 

Indikatorn kan ej ses som ett utvecklingstal. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) 
bestämmer själva vilket geografiskt område de inventerar varje år. Om de då väljer ett område som 
har en lägre standard, kanske äldre anläggningar, så blir utfallet sämre. Det är ingen uppföljning av 
alla avlopp som då skulle kunna visa en förbättring varje år. Indikatorn är ändå ett sätt att mäta 
kvaliteten på enskilda avloppsanläggningar som finns i kommunen. Men för att följa en utveckling 
skulle man behöva göra ett genomsnitt över kanske 10 år. 

Ekonomi 

Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att 
skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

Nämndens mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar 

Beskrivning 

En långsiktigt hållbar ekonomi innebär att inte skjuta kostnader på framtiden. Hållbar ekonomi kräver 
hushållning med resurserna och noggrann prioritering av investeringar. 

Agenda 2030 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 Hållbar konsumtion och produktion 

Analys 

Resultatavvikelsen i den underliggande verksamheten exklusive jämförelsestörande poster som 
består av exploateringsverksamheten samt utrangering av ett pågående projekt är positivt. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021  Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Resultatavvikelse i procent av budget (%) -2,5% 0,4% 0,7%  0 % 0% 
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Analys ur ett jämställdhetsperspektiv 
För att utveckla stadens jämställdhetsarbete gick kommunen år 2020 med i ett projekt inom SKR:s 
(Sveriges kommuner och regioner) regi vid namn Modellkommuner för jämställdhetsintegrering. 
Syftet med projektet är att integrera jämställdhet i styrning och ledning med målet att kommunen 
ska erbjuda en jämställd offentlig service. Projektet följer ett strukturerat koncept med lärandeträffar 
om styrning och ledning, systematiskt förbättringsarbete samt analys och uppföljning och avslutas 
med en resultatkonferens april 2022. Därefter skall kommunen gå in som mentorskommun åt en 
annan modellkommun under ett års tid. 

Inom året har en rad lokala insatser skett: 

• Kommunstyrelsen uppdrog, år 2021, alla nämnder att redovisa könsuppdelad statistik där så 
är möjligt vilket genomfördes till tertialrapport 1. 

• Beslut i KF och informationsärende med dragning har genomförts på nämndnivå. 
• Modellkommuner finns med i mål och budget med mål och indikatorer på 

nämndnivå/verksamhetsnivå inom flera verksamheter. 
• Presentationer och tematiska möten har skett med ledningsgrupp, verksamhetscontroller, på 

arbetsplatsträffar mm. 
• Kommunikation kring jämställdhet och projektet i lokaltidningar, via sociala media, hemsida 

och intranät. 
• Basutbildning jämställdhetsintegrering har genomförts av politiker och tjänstepersoner. 
• Tematiskt seminarium kring jämställdhetsanalys SKR med verksamhetscontroller. 
• Modellkommuner är integrerat i ledningsgruppens mål- och resultatsamtal 2021. 
• Samtliga förvaltningar har under en planeringsdag eller vid ett arbetsplatsmöte arbetat med 

jämställt bemötande genom en inspirationsföreläsning och tillhörande workshop. 
Uppföljande aktivitet planeras under 2022. 

• Nätverksträff och erfarenhetsutbyte mellan verksamhetscontrollers med modell- och 
mentorskommuner 

I slutet av våren 2021 genomfördes en workshop med syfte förankra projektet, ge tillfälle till dialog, 
tydliggöra ansvar och förväntningar och diskutera möjligheter/förbättringsområden. Målet var att 
lägga en grund för vidare arbete med jämställdhetsintegrering och förslag till utrednings-
/förbättringsområden inom varje verksamhet. Verksamheterna diskuterade och skapade en 
gemensam bild och förväntningar på vad som är rimligt att åstadkomma under den tid som avses att 
följa upp arbetet och hur framgång mäts. Att mäta och följa upp genomförd aktivitet kan vara en mer 
realistisk väg än att försöka mäta effekter vilka troligtvis inte blir synliga förrän på lång sikt. 

Utvecklingsområden och dess status:  

1. Arbeta fram en checklista och ett stödmaterial för att integrera jämställdhetsperspektivet i 
beslutsunderlag för att möjliggöra jämställda beslut (på sikt integrera fler horisontella 
perspektiv kopplat till hållbarhetsstrategin; barnrätt, klimat, jämlikhet, trygghet osv). En 
arbetsgrupp har träffats och sett över mall för tjänsteutlåtande och ett förslag på en ny mall 
har tagits fram. Fortsatt arbete med genomförande och implementering under 2022 

2. Jämställd bemötande (inspirationsföreläsning och workshop). Under hösten fick samtliga 
förvaltningar under en planeringsdag eller arbetsplatsträff lyssna till en förinspelad 
föreläsning med jämställdhetskonsult Stina Haglund kring jämställt bemötande. I samband 
med föreläsningen genomfördes en workshop med dialogfrågor och reflektioner kring 
föreläsningen. Samtliga fick möjlighet att fylla i en utvärdering och en kort uppföljning skall 
ske under 2022. 

3. Jämställdhetsanalys: Under året deltog verksamhetscontroller från samtliga förvaltningar på 
tematiskt seminarium med SKR kring jämställdhetsanalys. Det finns mycket att efterfråga 
inom området och kompetensutveckling behövs inom analys generellt. Arbetet fortskrider 
under 2022. 
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4. Fördjupningsstudie psykisk ohälsa bland pojkar och flickor: Täby, Vaxholm, Vallentuna och 
Danderyd vill få en ökad förståelse kring de resultat i Stockholmsenkäten som handlar om 
psykisk ohälsa. Även belysa vad skillnaderna mellan pojkar och flickor består i. Uppdraget 
syftar till att ge en sådan ökad förståelse och innefattar både en kartläggning med 
datainsamling, analyser av data, fokusgruppssamtal med unga i våra kommuner, 
rapportering samt förslag på hur denna ökade förståelse ska kunna realiseras i termer av 
konkreta förebyggande och främjande verksamheter. Preliminära resultat visar att det mesta 
talar för att den psykiska ohälsan bland flickor ökat något i årskurs 9 i Vaxholm mellan åren 
2016–2020. Framförallt när det gäller välbefinnandebesvär men också till viss del i 
utagerande besvär. För pojkarna har nivåerna legat på relativt stabila nivåer under hela 
perioden men med en tendens till en minskning i utagerande besvär från 2018 till 2020. 
Gapet i psykisk ohälsa mellan flickor och pojkar tycks således ha ökat över tid. Vaxholm är 
den enda kommunen (av de fyra deltagande) där de utagerande besvären är högre bland 
flickor än bland pojkar 2020. Analyserna av kopplingen mellan olika risk- och skyddsfaktorer 
och de olika måtten på psykisk ohälsa visar att skolmiljön tycks ha störst betydelse bland 
flickorna vilket inte är fallet i övriga tre kommuner. För pojkarna är föräldraskapet av störst 
betydelse, följt av skolmiljön. Både de kvantitativa och kvalitativa data pekar på skolmiljöns 
stora betydelse. Till detta ska läggas föräldrarnas stora betydelse (enligt de kvantitativa data) 
och vikten av kompisrelationer (enligt båda datakällorna men mest tydligt enligt 
intervjudata). Det är kring dessa tre risk- och skyddsfaktorer som mer förebyggande 
(kontextuella) insatser mot psykisk ohälsa bland ungdomar skulle vara mest verkningsfulla. 
För Vaxholm som endast har en större högstadieskola i kommuner förefaller det som 
synnerligen logiskt att utgå från skolan som arena på olika sätt arbete för att förebygga 
psykisk ohälsa. Detta gäller både insatser som riktas mot elever eller till lärare och annan 
skolperson och insatser som på olika sätt försöker nå ut till föräldrar. 
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Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset 
Kommunledningskontoret har fortsatt en ledande och samordnade roll i arbetet med anledning av 
Corona. Alla enheter har varit berörda och mycket tid och resurser har gått till det. 

En krisledningsgrupp ledd av kommunchef, med representanter från samtliga förvaltningar och där 
kommunstyrelsens ordförande ingår, har under hela pandemin haft veckovisa möten. Gruppen har 
varit ett viktigt forum för informationsutbyte och samordning. Tillsammans har man kunnat fatta 
beslut om åtgärder och informationsinsatser för en effektiv och säker hantering av pandemins 
utmaningar. Representanter från krisledningsgruppen har också regelbundet deltagit i möten med 
nätverket Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Deltagande kommuner i SSR har samlats kring 
gemensamma inriktningar för att medborgarna i regionen ska uppleva så likvärdig hantering av 
pandemin som möjligt. 

HR-enheten har haft en central roll i arbetet och bland annat arbetat med följande: 

• Ett aktivt deltagande i kommunens övergripande krisledningen varje vecka. 
• Följa bemanning och frånvaroutvecklingen i organisationen veckovis och rapportera till 

krisledning. 
• Följa och informera om rekommendationer och nya riktlinjer från FHM, Arbetsmiljöverket, 

Försäkringskassa med flera rörande pandemin. 
• Förmedla information löpande till medarbetare och chefer bland annat på intranätet 

stimmet. 
• Stödja chefer i sitt arbetsmiljöansvar och med risk- och konsekvensanalyser. 
• Stödja och delta i förvaltningarnas krisledning. 
• Redovisa och rapportera status av personalläget för politik och fackliga organisationer under 

pandemin. 
• Samordna arbetet inför återgång efter distansarbetet, bland annat genom att driva 

förvaltningsöverskridande arbetsgrupper för att planera för återgång, 
informationsinhämtning från enheter och omvärldsspaning samt formalisera formerna för 
framtida distansarbete. 

Kommunikationsenheten har koordinerat Vaxholms stads kommunikationsinsatser i samarbete med 
alla aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Utöver att bidra i arbetet med att förankra 
och kommunicera regionala och nationella riktlinjer och beslut har enheten medverkat vid 
kommunens pandemikrisledning varje vecka och vid de samordnande digitala SSR-mötena två gånger 
per vecka. Kommunikationsenheten har under hela pandemin besvarat medias frågor och arbetat 
med att på olika vis ta fram lokalt anpassad kommunikation för att tränga igenom i det stora 
informationsflödet, och i högre grad nå den lokala målgruppen. På webben har ständigt uppdaterade 
coronasidor med samlad information funnits genom hela pandemin, och i nyhetsflödet liksom på 
facebook har kontinuerligt både lokala och regionala pandemirelaterade nyheter uppdaterats. 
Allmänheten har i via varje nytt nummer av kommunens tidning, Viktigt i Vaxholm, nåtts av 
uppdaterad information om förhållningsregler, vaccination och vart allmänheten hittar den senaste 
säkerställda informationen. Information i kortare format har varje månads sänts till alla hushåll via 
kommunens informationssida i tidningen Lotsen. 

Kansli- och serviceenheten har deltagit i det centrala krisledningsarbetet via kansli- och 
servicechefen under hela pandemin. I övrigt har mycket tid lagts på att anordna väl fungerande 
digitala nämndmöten för de förtroendevalda i kommunen. Reception och vaktmästare har avlastat 
övriga enheter genom att de varit på plats i högre grad än övriga verksamheter i kommunhuset. 

Näringslivsenheten har arbetat vidare med att ta fram stödåtgärder för Vaxholms företag. 

Hållbarhetsenheten har försökt ställa om fysiska insatser och aktiviteter till digitala som genomförts 
direkt till medborgare. Exempel på dessa är föräldrastödsinsatser, inspirationsföreläsningar och 
medborgarmöten tillsammans med Polisen. 

Turistbyrån var stängd för fysiska besök från 1 december 2020 – 18 april 2021 som ett led att minska 
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smittspridningen i samhället. Det var istället möjligt att ringa eller mejla för att få information. 
Turistbyrån öppnade igen den 19 april. Via bland annat skyltning har maxantal personer som fått 
vistas i turistbyrån samtidigt reglerats. 

Upphandlingsenheten jobbade under 2021 både på distans och på plats men har följt 
rekommendationer som kommunen och folkhälsomyndigheten har gått ut med. Verksamheten har 
pågått oförhindrat. Planerade upphandlingar har genomförts och stöd till verksamheterna har getts i 
enlighet med efterfrågan. 

IT-enheten: Under 2021 har arbetet fortsatt med att leverera en IT-plattform för fortsatt 
distansarbete. Möjligheten för samtliga anställda att arbeta på distans möjliggörs via stadens VPN-
tjänst. Översyn och utökning av internetkapaciteten fortsätter för att möta upp det stora antalet 
distansarbetare och skolornas behov av digital undervisning. I och med det stora antalet 
distansarbetare har helpdesk även arbetat med många ärenden för att lösa anställdas inställningar i 
deras privata kommunikationsutrustningar. IT-enheten har också agerat som stöd för stadens digitala 
möten. 

Säkerhetsenhetens medarbetare delar sitt uppdrag mellan Vaxholm och Danderyd. Deras fokus i 
pandemihanteringen har legat på att stödja Danderyd operativt, men vid behov funnits med som 
rådgivande stöd för Vaxholm. 

Planenhetens arbete har påverkats av pandemin, både i det interna samarbetet men också i dialogen 
med medborgarna. Den digitala dialogen har blivit mer komplicerat och tidsödande i och med att 
fysiska möten undvikits. Periodvis har medarbetare varit sjuka, vilket har gjort att tidsplaner delvis 
har skjutits fram. 

Exploateringsenheten har regelbunden kontakt med entreprenörer, konsulter och exploatörer i 
bygg- och stadsbyggnadsprojekt. Fysiska möten inomhus har begränsats och restriktioner har 
efterlevts med avstånd till varandra även i samband med platsmöten på byggarbetsplatser. 
Komplikationer i att hålla projektgruppsmöten internt och med externa parter har medfört generella 
tidsfördröjningar i samtliga projekt vilket medfört försenat genomförande avseende bland annat 
avtal, detaljplaner och byggnationer. 

Möten med externa intressenter avseende markköp och exploateringar av olika slag har skjutits på 
framtiden. Interna upphandlingsarbeten har under pandemin påverkats tidsmässigt med förseningar 
i förhållande till uppsatta tidsplaner. 
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Driftbudget 

Verksamhet, belopp i mnkr Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Bokslut 
2020 

Politisk verksamhet -5,8 -6,2 0,4 -5.8 

Fysisk och teknisk planering 83,1 -10,7 93,8 -13,8 

Varav exploateringsverksamhet 96,8 0,0 96,8 0,0 

Räddningstjänst & Samhällsskydd -6,1 6,0 0,0 -6,0 

Ledning, stöd & service -49,4 -50,6 1,1 47,7 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd -2,2 -2,0 -0,2 -1,9 

Överförmyndarnämnden -0,9 -1,1 0,1 -0,9 

Periodens resultat 18,6 -76,6 95,2 -76,2 

Årets resultat är 18,6 mnkr vilket överstiger budgeten med 95,2 mnkr. Majoriteten av överskottet 
beror på exploateringsverksamheten som har genererat ett nettoresultat på 96,8 mnkr. En annan 
jämförelsestörande post är det upparbetade kostnaderna för utbyggnaden av Resarö skola som 
driftfördes i samband med beslutet om att lägga ner projektet på -2,1 mnkr. Den löpande 
verksamheten håller sin budget och genererar ett överskott på 0,5 mnkr. 
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Investeringar 

Investeringar belopp i mnkr Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Kommunstyrelsen    

IT -1 267 -2 000 733 

Summa -1 267 -2 000 733 
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Framtid och utveckling 
Kvalitet 

Bostads- och lokalprojekt  
Invånare ska vara informerade och kunna ge synpunkter på planerad utveckling av Vaxholm. I 
enlighet med barnkonventionen har stadsbyggnadsförvaltningen vidgat och fördjupat sitt arbete med 
att i större utsträckning möjliggöra för barnens rättigheter tillyttrandefrihet och rätt att uttrycka sin 
mening och höras i alla frågor som rör barnet. Dialogen kommer att vidareutvecklas ytterligare med 
barn/ungdomar under 2022. 

Vaxholms nya översiktsplan Vaxholm 2040 var på samråd våren 2021. Arbetet med den nya 
översiktsplanen har pausats tills vidare från september 2021 och ärendet kommer att följas upp i 
början av nästa mandatperiod. Stadsbyggnadsförvaltningen har nu i uppdrag att utreda vilken typ av 
kulturmiljöunderlag som är nödvändiga för att kommunens kulturmiljövärden ska kunna tillvaratas 
på ett ändamålsenligt vis samt ta fram ett förslag till avgränsning, budget, tidplan och ramar för 
framtagandet av kulturmiljöprogram. Arbete med att ta fram ett kulturmiljöprogram kommer att 
pågå under 2022 och 2023. 

Planeringen av ett nytt särskilt boende för äldre på Norrberget har pågått ett par år och kommer 
fortsatt prioriteras under 2022. 

En god stadsmiljö avser också hur trygga invånarna upplever att staden är. Förvaltningen arbetar 
med trygghetsfrågor avseende till exempel tillgång till gång- och cykelvägar och trygga 
trafiksituationer för oskyddade trafikanter. Ett konkret exempel är detaljplanen för Resarö mitt som 
inkluderar en cykelväg utmed Överbyvägen och en förbättrad trafiksituation i korsningen 
Resarövägen/Överbyvägen 

Renovering av kajerna i stadskärnan 
Vaxholms kajer renoveras och byggs om för att säkra kajernas funktion för framtiden och samtidigt 
rustas och förbättras platsen som kollektivtrafikknutpunk och hjärtat i centrum. Kajerna ligger 
centralt i Vaxholm och projektet har tidig dialog med invånare och företag. 

Den nya kajen kommer ge bättre förutsättningar för vatten, avlopp, fjärrvärme och fiber som 
möjliggör en utveckling av skärgårdstrafiken och en mer flexibel framtida användning. Kajen 
förbereds även för att kunna ladda eldrivna pendelbåtar. Projektet kommer att minska 
föroreningarna i havet genom att ta bort förorenade massor och rena Vaxholms stads dagvatten. 

Vaxholm stad har fått besked om en möjlig medfinansiering på 185,75 mkr för att bygga om kajerna. 
Medfinansieringen är villkorad och Vaxholms stad har åtagit sig en rad motprestationer för att 
medfinansieringen ska erhållas. Projektering av kajerna pågår till och med april 2022 och 
entreprenören beräknas få tillgång till arbetsområdet den 1 september 2022 då vattenarbetena 
påbörjas. Den 21 december 2021 har det första spadtaget tagits. 

Under 2021 har kommunstyrelsen tagit ett inriktningsbeslut som innehåller ett programförslag som 
redovisar utformning av den nya kajen. 

GIS-samordning med särskild fokus öppna data 
GIS-samordning som arbetsuppgift har ökat i betydelse under senare år. Samordning behövs inom 
hela stadsbyggnadsförvaltningen, men även gentemot andra kommunala förvaltningar. 

Kommunen har under senare år påbörjat ett arbete med öppna data, detta för att leva upp till 
öppna-data-direktivet och inspire-direktivet från EU. De reglerar att offentlig öppna data som samlas 
in och lagras hos myndigheter i elektronisk form ska tillgängliggöras. Arbetet kommer att fortsätta 
under kommande år. 

För att underlätta effektivt arbete med dessa frågor har verksamheten lyfts från enskild enhet till 
ledningsnivå inom stadsbyggnadsförvaltningen. 
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Översyn av budget och bokslutsprocess 
Vaxholm stad har haft befintlig budget- och bokslutsprocess i 10 år. Processen har ständigt utvecklats 
och förfinats under årens lopp och dokumenten håller hög kvalitet. Budget- och bokslutsprocessen är 
dock en av kommunens mest centrala processer och en översyn med jämna intervall är därmed 
lämplig. Därför kommer en översyn av budget- och bokslutsprocessen att genomföras under 
2021/2022. Målsättningen är, att i samband med återkopplingen, ge förslag på en tydlig-, 
tillitsbaserad-, resursstyrd, administrativt balanserad-, effektivitetsorienterad modell och transparent 
process. Som stöd och inspiration medverkar Vaxholm stad i ett utvecklingsprojekt som hålls av SKR 
(Sveriges kommuner och regioner), Budgetprocess med prislappar. 

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022 
Under 2022 kommer en stor uppgift, för kansli- och serviceenheten, att vara planering och 
genomförande av valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige (RRK-val). I detta arbete ingår att 
säkerställa ändamålsenliga lokaler, material samt rekrytera och utbilda röstmottagare som arbetar 
under förtidsröstning och på valdagen den 11 september 2022. 

Tillgänglig webbplats 
En satsning på att erbjuda tillgänglig digital information fortsätter. Under 2022 ligger fokus på att 
tillgänglighetsanpassa dokument som publiceras på webben. Det innebär att under 2022 behöver 
nya, tillgängliga dokumentmallar tas fram och redaktörer och övriga tjänstepersoner utbildas. Det 
innebär också att rutiner och former tas fram för att hålla kunskaperna ständigt levande på bred 
front i organisationen. 

Vidare arbete med kompetensförsörjning och värdegrund 
Arbetet med att ta fram kompetensförsörjningsplaner, på 5 års sikt, pågår i förvaltningarna, ett 
arbete som kommer att färdigställas under 2022. Under 2021 har arbetet varit inriktat på att 
integrera värdegrunden med främjande ledarskap, ledarskapsidé och medarbetaridé för att förstärka 
och förtydliga kopplingen mellan värdegrund, rutiner, policys och det dagliga arbetet. Ledare har fått 
utbildning i vad som förväntas av dem utifrån ledaride, främjande ledarskap och värdegrund och 
samtliga medarbetare har presenterats för vår medarbetaridé med uppföljande arbetsmaterial för 
att fördjupa sig i det främjande förhållningsättet. Under 2022 kommer vi ägna insatserna åt 
medarbetarskap, dess innebörd och förväntan på våra medarbetare men också vad de kan förvänta 
sig av Vaxholm stad som arbetsgivare. 

Livsmiljö 

Utveckling av jämställdhetsarbete 
För att utveckla Vaxholms stads jämställdhetsarbete deltar kommunen under 2020–2022 i ett projekt 
inom SKR:s regi vid namn Modellkommuner för jämställdhetsintegrering. Syftet med projektet är att 
integrera jämställdhet i styrning och ledning med målet är att kommunen ska erbjuda en jämställd 
service. Projektet följer ett strukturerat koncept med lärandeträffar om styrning och ledning, 
systematiskt förbättringsarbete samt analys och uppföljning. 

I april 2022 avslutas kommunens deltagande som lärandekommun med en resultatkonferens. 
Därefter påbörjar kommunen sitt arbete som mentorskommun under ett års tid. Utvecklingsarbete 
och integreringen av jämställdhetsperspektivet i styrning och ledning för att erbjuda 
kommuninvånarna en jämställd service fortgår under hela 2022. 

Kommunstyrelsen har fortsatt målet att kommunen ska erbjuda en jämställd service och uppdrar alla 
nämnder att genomföra analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal. Arbetet med de egna 
utrednings-/förbättringsområdena fortgår under 2022. 

Bevara biologisk mångfald 
Grönplanen som ska antas i början av 2022 blir ett styrdokument för Vaxholms stad att använda vid 
bebyggelseutveckling och exploatering men även som kunskapsunderlag för bevarande av grönytor. 
Under 2022 ska sedan grönplanen implementeras i Vaxholms stads arbete. 

En implementerad grönplan i kommunens dagliga arbete underlättar att lyfta frågor om biologisk 
mångfald och hur kommunens gröna värden kan bevaras och utvecklas i samband med 
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samhällsutvecklingen. 

Förbättrad vattenkvalitet 
Vattenmyndigheterna ska under 2022 anta det nya åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet innebär 
bland annat att Vaxholms stad ska genomföra vattenplanering ur ett avrinningsperspektiv, vilket är 
en breddning av kommunens nuvarande arbete. Vattenplaneringen kan utvecklas som en process för 
dagligt arbete i kommunen. Åtgärdsprogrammet ska bidra till att förbättra miljökvalitetsnormerna 
genom framtagna lokala åtgärdsprogram (LÅP) för tre vattenrecipienter. LÅP:en inkluderar åtgärder 
som tagits fram utifrån utpekade brister i kommunen som till exempel utsläppspunkter och 
försämrad konnektivitet (kvalitetsfaktorn konnektivitet beskriver möjligheten till spridning och fria 
passager för djur, växter, sediment och organiskt material i uppströms och nedströms riktning, samt 
från vattenförekomsten till omgivande landområden). Kommunens LÅP planeras antas under 2022. 

En utveckling av blåa värden i kommunen är viktigt att lyfta fram och se som tillgångar för en hållbar 
framtid. Kommunens påverkan på vattenkvaliteten genom till exempel övergödning bör hanteras i 
samverkan med grannkommuner och internt genom till exempel hantering av dagvatten. Nytt 
avloppsreningsverk och fortsatt utbyggnad av kommunalt VA kommer att ha en mycket positiv 
inverkan. 

Ny förbättrad återvinningsstation 
Under våren öppnar den nya förbättrade och utvidgade återvinningsstationen efter ett tätt 
samarbete mellan Roslagsvatten och stadsbyggnadsförvaltningen. 
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Nämndens nyckeltal för uppföljning 
Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. 
Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp i 
tertialuppföljningar och årsredovisning. Medborgarundersökningen från statistikmyndigheten (SCB) 
har från och med 2021 en ny form med nya frågor och svarsalternativ. Därför saknas resultat från 
tidigare år. På grund av coronapandemin finns inte någon tillförlitlig statistik för antal resor med 
kollektivtrafik år 2021. 

Kvalitet 

Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021  BM 2021 

Andel som får svar på e-post inom en dag (%) 

 
81 % 78 % 80 %  92 % 

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

 
52 % 63 % 41 %  57 % 

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel 
av maxpoäng (%) 

 
90% 80% 77%  79% 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
ledarskapsindex 

 
 

83 82 85  79 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
ledarskapsindex, kvinnor 

 
 

82 81 83  79 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
ledarskapsindex, män 

 
 

85 89 91  81 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex 

 
 

82 82 84  79 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
totalindex, kvinnor 

 
 

82 81 83  80 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
totalindex, män 

 
 

83 84 87  80 

Insyn och inflytande över kommunens beslut och 
verksamheter, andel nöjda medborgare (%) 

 
  19 %  21 % 

Medborgare nöjda med svar på frågor om 
kommunen och dess verksamheter (%) 

 
  54%  66,4% 

Medborgare som rekommenderar andra att bo i 
kommunen, andel (%) 
 

  77 %  63,4 % 

Svensk näringslivsranking, enkät 

 
171 210 181  103 
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Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021  BM 2021 

Tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga) 
(%) 

 
65 % 69 % 58 %  76 % 

Livsmiljö 

Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021  BM 2021 

Aktuell hållbarhetsranking av miljöarbetet 

 
83 120 91  80 

Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv 

 
23,9 23,3   34,8 

Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare (3-års 
medelvärde) 

 
3,3 3,6   9,5 

Antal laddpunkter för elfordon - publika samt egen 
regi 

 
 

7 8 8   

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med 
kollektivtrafik 

 
87     

Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%) 

 
79% 68% 58%   

Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att 
leva, andel (%) flickor 

 
 

72 % 55 % 58 %  59 % 

Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att 
leva, andel (%) totalt 

 
76 % 55 % 59 %  63 % 

Elever åk 9 som tycker det är riktigt härligt att leva, 
andel (%) pojkar 

 
 

83 % 55 % 64 %  68 % 

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av 
antal dagar (%) 

 
32,9% 32,4% 33,5%  31,2% 

Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, 
flickor 

 
 

51 47 42  48 

Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, 
pojkar 

 
 

62 68 64  64 

Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, totalt 

 
 

57 58 52  56 

Insamlat mat- och restavfall, kg/person 

 
 

223 217 243  208 

Insamlat matavfall (kg/inv) (Roslagsvatten) 

 
 

35 39                47   
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Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021  BM 2021 

Kommunen som en plats att bo och leva på, andel 
nöjda medborgare (%) 
 

  97 %  92,1 % 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel 
(%) av bef. 

 
1,7 % 1,5 % 2,2 %  54,4 % 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 

 
41,2 % 61,1 % 65 %  42,1 % 

Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel 
(%) flickor 

 
 
 

70 % 80 % 62 %  74 % 

Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel 
(%) pojkar 

 
 
 

89 % 90 % 81 %  74 % 

Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel 
(%) totalt 

 
 

83 % 84 % 72 %  74 % 

Upplevd trygghet utomhus, andel (%) 

 
 

  95 %  83,2 % 

Utbud av gång- och cykelvägar, nöjda medborgare 
andel (%) 

 
 

  62 %  80,8 % 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-
ekv./inv 

 
2 1,92 1,87   

Valdeltagande i senaste kommunalvalet (%) 

 
90,7 % 90,7 % 90,7 %  83,4 % 

Ekonomi 

Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021  BM 2021 

Resultatavvikelse i procent av budget (%) 

 
-2,5% 0,4% 0,7%  0% 

Volym 

Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021  BM 2021 

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel 
(%) 

 
 

72 % 70 % 63 %   

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel 
(%), kvinnor 

 
 

70 % 69 % 77 %  
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Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021  BM 2021 

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel 
(%), män 

 
 

80 % 74 % 62 %   
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De globala målen 
Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som nyckeltalet kopplar till enligt en 
bedömning. Nedan listas de 17 globala målen. 

 1. Ingen fattigdom 

 2. Ingen hunger 

 3. God hälsa och välbefinnande 

 4. God utbildning för alla 

 5. Jämställdhet 

 6.Rent vatten och sanitet för alla 

 7. Hållbar energi för alla 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 10. Minskad ojämlikhet 

 11. Hållbara städer och samhällen 

 12. Hållbar konsumtion och produktion 

 13. Bekämpa klimatförändringarna 

 14. Hav och marina resurser 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

 17. Genomförande och globalt partnerskap 
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Inledning 
Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av 
uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet. 
Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och 
beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande 
delårs- och årsbokslut. 

Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till 
en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet når mellan 85 
och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorer med sämst 
resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul 
nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men 
benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och 
mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå. 

Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och 
indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade 
för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för 
indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid 
utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de 
förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når 
beslutad nivå. 
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Kommunstyrelsen, Åtgärdsplan årsbokslut 2021 3(3) 

Mål 1 
Mål 

Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service. 

Indikatorer 

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 
procent av målnivån 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

BM-
värde 

Infördes i 
plan 

(år/mån) 

1. Tillgänglighet telefon (andel som får 
svar på fråga) (%) 69 % 58 %  70 % 76 22/01 

2. Insyn och inflytande över kommunens 
beslut och verksamheter, andel nöjda 
medborgare (%) 

 19 %  40 % 21 22/01 

Planerade åtgärder 

Åtgärd Ansvarig Slutdatum 

1.1 Fortsatt förankring av Riktlinje för service i Vaxholms stad som 
antogs av kommunstyrelsen 2021-10-28. Kristoffer Staaf 2022-12-

31 

1.2 Återuppta löpande avstämningsmöten med verksamheten 
utifrån insamlad telefonstatistik (beroende av att nytt växelsystem 
levereras av Telenor). 

Kristoffer Staaf 2022-12-
31 

2.1 Fortsatt förankring av Riktlinje för Medborgardialog i Vaxholms 
stad som antogs av kommunstyrelsen 2021-10-28. Kristoffer Staaf 2022-12-

31 

2.2 Fortsatt förankring av Riktlinje för service i Vaxholms stad som 
antogs av kommunstyrelsen 2021-10-28. Kristoffer Staaf 2022-12-

31 
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-03-16 

Änr KS 2021/47.042 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 25 Årsredovisning Vaxholms stad 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisningen för 2021 godkänns. 
2. Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella förändringar och justeringar i 

årsredovisningen.  

Ärendebeskrivning 
Årsredovisningen är upprättad per 2021-12-31. 

Resultatet för koncernen uppgår till 146,0 mnkr och för kommunen till 145,9 mnkr. Resultatet för 
kommunen är 126,3 mnkr bättre än budget. 

Kommunen har tre övergripande målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Då merparten av den 
aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld (grönt) eller på väg att uppfyllas (gult) inom alla tre 
målområden är bedömningen att Vaxholms stad har god ekonomisk hushållning 2021. 

Nämnderna har överlämnat sina årsbokslut för information. Dessa finns sammanfattade i Vaxholms 
stads årsredovisning. Nämndernas åtgärdsplaner finns bifogat ärendet. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Årsredovisning Vaxholms stad 2021, 2022-03-02 
Årsredovisning Vaxholms stad 2021, 2022-03-02 
Åtgärdsplaner nämnder, 2022-03-03 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Koray Kahruman, klk    
 Anne-Lie Vernersson Timm, klk 
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Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

 

Årsredovisning Vaxholms stad 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisningen för 2021 godkänns. 
2. Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella förändringar och justeringar i 

årsredovisningen.  

Ärendebeskrivning 
Årsredovisningen är upprättad per 2021-12-31. 

Resultatet för koncernen uppgår till 146,0 mnkr och för kommunen till 145,9 mnkr. Resultatet för 
kommunen är 126,3 mnkr bättre än budget. 

Kommunen har tre övergripande målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Då merparten av den 
aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld (grönt) eller på väg att uppfyllas (gult) inom alla tre 
målområden är bedömningen att Vaxholms stad har god ekonomisk hushållning 2021. 

Nämnderna har överlämnat sina årsbokslut för information. Dessa finns sammanfattade i Vaxholms 
stads årsredovisning. Nämndernas åtgärdsplaner finns bifogat ärendet. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Årsredovisning Vaxholms stad 2021, 2022-03-02 

Årsredovisning Vaxholms stad 2021, 2022-03-02 

Åtgärdsplaner nämnder, 2022-03-03 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Koray Kahruman, Anne-Lie Vernersson Timm. KLK 

 

Kommunledningskontoret 
Koray Kahruman 
Ekonomichef 
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Inledning 

Så läser du Vaxholms stads årsredovisning 
 

Del 1 - Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen sammanfattar resultat och utveckling av kommunens verksamhet och 
ekonomi. I förvaltningsberättelsen presenteras också en redovisning av väsentliga 
personalförhållanden och förväntad utveckling. 

Del 2 – Ekonomiskt resultat 
I denna del redovisas en finansiell analys, samlad driftsredovisning på nämnds- och 
verksamhetsnivå, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt investerings- och 
exploateringsredovisning. 

Del 3 - Stadens verksamhet 
I denna del redovisas uppföljning av verksamhet som bedrivs i Vaxholms stads nämnder och 
kommunstyrelsen. För varje nämnd beskrivs viktiga händelser, resultat och arbete under året samt 
en framåtblick. 

 

                      Foto: Bengt Nyman 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

 
Långsiktiga beslut och pandemi som präglar året 
 
2021 var året då vi blickade långt fram i horisonten, fattade stora beslut och 
fortsatte att hantera en föränderlig och utmanande pandemi. Den har 
fortsatt ställt stora krav på våra verksamheter, på beslutsfattare, enskilda, företag och föreningar. Vi 
har alla behövt tänka till, tänka om och tänka nytt för att anpassa oss av omsorg om oss själva och 
varandra. Vi vaxholmare har gjort det väldigt bra, varit snabba med att vaccinera oss, hämta tidigare 
från skola och förskola när det behövts och anpassa föreningsverksamheter så gott det har varit 
möjligt. Det har varit tufft, utmanande, ja ibland frustrerande och väldigt tråkigt men vi har gjort det 
tillsammans. Tack!  

 
Trots pandemi så har flera stora utvecklingsprojekt sjösatts och långsiktiga beslut fattats. Vi har 
beslutat att helrenovera våra uttjänta kajer i centrala Vaxholm och vann gehör hos Trafikverket som 
beviljade vår ansökan om ett stadsmiljöavtal på 186 statliga miljoner kronor till projektet. 
Fantastiskt bra! Beslut för beslut ledde fram till att vi formellt kunde ta det första spadtaget alldeles 
före jul. Vaxholms hjärta kommer att få kajer som håller i flera generationer och ett visuellt 
ordentligt lyft. 

 
Vi har också fattat beslut om att bygga ett gemensamt reningsverk tillsammans med Österåkers 
kommun. Verket kommer att ligga i teknisk framkant när det gäller klimat/miljö och kunna serva 
vaxholmare under ett antal generationer. Verket blir en stor vinst för vår sköra havsmiljö.  

 
Det finns mycket att lyfta fram i en årsredovisning. Som att vi har antagit en hållbarhetsstrategi, 
jobbat vidare med jämställdhet som ett sätt att stärka kvalitén i våra verksamheter, våra 
niondeklassare ligger fortsatt i topp i landet kunskapsmässigt och vi tillhör en av de tryggaste 
kommunerna i landet. Vårt strategiska arbete för att bli en mycket bättre kommun att bedriva 
företag i ger också resultat. Vårt näringsliv responderar med bättre betyg vilket sporrar oss till att 
jobba vidare på inslagen väg.  

 
Vår ekonomi är fortsatt god, årets resultat mycket bra. Tack till er alla som har bidragit på olika sätt 
under året – nu hoppas vi på ett friskare och friare 2022! 
 

Malin Forsbrand 

Kommunstyrelsens ordförande   
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Om Vaxholms stad 

Vaxholm är en skärgårdskommun cirka 3 mil norr om Stockholm, med 70 öar och cirka 12 000 
invånare. På Vaxön bor flest av kommunens invånare och här finns även stadskärnan. I Vaxholm 
finns Bogesundslandet som är ett av Stockholms största naturreservat och närheten till Östersjön 
präglar kommunens miljöarbete.  

Likt övriga delar av regionen förväntas Vaxholm växa och år 2040 beräknas kommunen ha cirka     
14 000 invånare. För att möta framtida utmaningar kring infrastruktur och samhällsplanering ingår 
Vaxholms stad bland annat i samarbetet Stockholm Nordost, vilket är ett samarbete mellan 
kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.   

Vaxholms stad är den största arbetsgivaren i kommunen med drygt 500 tillsvidareanställda. 
Kommunhuset ligger på Eriksö på Vaxön och inrymmer kommunens förvaltningsorganisation.  

 

Foto: Vaxholms stad 
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Hänt i Vaxholm 2021 
2021 har fortsatt präglats av coronapandemin - vilket har inneburit stora förändringar och 
anpassningar i kommunens verksamheter. Trots detta har verksamheterna levererat tjänster av hög 
kvalitet och många positiva saker har hänt under året i Vaxholm. Här presenteras några av dem. 

Stort engagemang vid medborgardialog 
I september bjöd polisen in till medborgardialog vid Kronängsskolan. Polis, representanter för 
Vaxholms stad och ett 40-tal Vaxholmare samlades för att diskutera vad som kan göras åt 
oroligheterna bland ungdomar som då hade uppmärksammats på helgkvällar. Mötesdeltagarna var 
bland andra föräldrar, många med erfarenhet av nattvandring, representanter för bensinmacken 
och flera boende i närheten av Kronängsskolan. Polisen hoppas kunna fortsätta att samverka med 
kommunen och medborgarna bland annat genom fler dialogmöten. 

Seniorer krattar löv digitalt 
För att ge seniorer stimulans och något roligt att göra har Vaxholms särskilt boende för äldre köpt in 
två så kallade ”tovertafeln”. Det är ett slags sällskapsspel som kopplas upp genom wifi. En projektor, 
som monteras ovanför ett vanligt bord, projicerar spelet på bordet och spelarna påverkar sedan 
spelet med sina händer. Favoritspelen hittills på Vaxholms äldreboende är att kratta löv och att 
mata fåglar. De nya spelen är dels ett led i den ökade digitaliseringen och samtidigt en modern form 
av arbetsterapi.  
 

Hembakat och svenska äpplen i Vaxholms skolkök  
Under offentliga måltidens dag 21 oktober firade Vaxholms skolkök genom att bjuda på hemlagade 
bakverk med svenska äpplen. Eleverna fick lära sig mer om svenska äpplen och några klasser fick 
också provsmaka olika äppelsorter. Arbetet för att minska klimatavtrycket fortsätter i 
måltidsverksamheten. Genom att baka bröd i skolköken till soppluncher och mellanmål har inköpen 
av djupfryst bröd under årets första åtta månader minskat med 1575 kilo jämfört med samma 
period året innan. Det är en åtgärd som är positiv både för miljön och ekonomin och som samtidigt 
höjer kvaliteten på brödet som serveras; win-win-win. För andra året i rad nominerades Vaxholm till 
White guide junior i kategorin ”årets hållbara skolmatskommun”.  

Strålande skolresultat för Vaxholms nior 
Eleverna i Kronängsskolans årskurs 9 presterade på topp under läsåret, trots de utmaningar som 
pandemin medförde. Den första kullen som gått i Kronängsskolan alla tre åren, gick ut med ett nytt 
rekordresultat, 271 poäng. 98 procent av eleverna är behöriga att söka till gymnasiet. De allra flesta 
(94,5 procent) har också klarat måluppfyllelsen, det vill säga betyget godkänt eller högre i alla 
ämnen.  
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Den upplevda tryggheten är hög även i år 
Tryggheten i Vaxholm är fortsatt hög och invånarnas rädsla för att utsättas för brott har minskat 
sedan 2020. Det visar Polisens trygghetsundersökning där cirka 620 Vaxholmsbor svarat på frågor 
om hur de ser på tryggheten i sitt närområde. Totalt ligger Vaxholmsbornas 
upplevda trygghet högst i hela Stockholms län. 

Hållbarhetsstrategi visar riktning  
Vaxholms stad har antagit en hållbarhetsstrategi med tolv av de sjutton globala 
hållbarhetsmål som finns i agenda 2030. Målen beskriver vad som behövs för 
att skapa ett hållbart samhälle. 

Lyckat 10-årsjubileum för Kulturnatten 
Efter att förra årets kulturnatt begränsades till miniformat på grund av 
pandemin var det tydligt att både publik och utövare var glada att vara tillbaka. Ett fullmatat 
program med musik, teater, konst och föreläsningar presenterades runt om i Vaxholm. Kvällens 
höjdpunkt för många var konserten med Robert Wells som drog fullt hus med nära 300 personer i 
publiken.  

Ungdomssamordningen har förstärkts 
Från och med i maj 2021 har Vaxholms stads ungdomssamordning förstärkts från en person till två. 
Ungdomssamordnarna arbetar främst med ungdomar från högstadiet upp till gymnasieåldern. 
Ungdomsstödjarna driver fritidsgården och arbetar med att göra övergången från årskurs sex till 
högstadiet så trygg som möjligt för ungdomarna. De finns också med i Vaxholms stads 
samverkansteam mot problematisk skolfrånvaro. 

Gott om fjärilar i Framnäsparken 
Framnäsparken har förvandlats till en pollinerarvänlig oas. Genom att 
anlägga en blomsteräng och blommande rabatter med vattenbad för 
insekter och fåglar har många, såväl insekter och fåglar som människor 
hittat till den lilla parken i korsningen Framnäsvägen och Västra 
Ekuddsgatan. 

Näringslivsrankingen 2021 
Vaxholm klättrade 29 placeringar i Svenskt näringslivs rankning av företagsklimatet i Sveriges 290 
kommuner. Vaxholm avancerade från plats 210 till plats 181. 

Rustad pendlarparkering 
Pendlarparkeringen i Engarn rustades upp under våren och sommaren och har nu ett 30-tal fler 
parkeringsplatser. Målet har även varit att göra parkeringen mer trafiksäker. Belysningen har 
ändrats och infarten har gjorts säkrare i anslutning till gång- och cykelvägar. Dessutom har 
dagvattenhanteringen på platsen förbättrats. 
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Bio i det fria 
I slutet av augusti visades utomhusbio på Rindö redutt. Cirka 40 personer tog med egna stolar och 
fikakorgar och såg den klassiska ungdoms- och musikfilmen Grease från 1978. Utomhusbion 
arrangerades av Vaxholms stad tillsammans med filmföreningen Flimmer, konstnärsföreningen 

Redutten och Statens fastighetsverk.  

 

Förbättrad gång- och cykelväg på Rindö 
Den första etappen för att höja säkerheten för den som går eller cyklar på Rindö är nu klar. Med 
separerad gång- och cykelväg och ny belysning blir det säkrare att ta sig fram längs Rindövägen. I 
denna första byggetapp har trafiksäkerheten förbättrats på en 500 meter lång sträcka längs 
Rindövägen, från korsningen Rindövägen och väg 274 och fram till Rindö förskola och två 
busshållplatser vid Rindö centrum har tillgänglighetsanpassats. 

 

Nöjda kunder – starkt indexresultat för Vaxholms stad 
Varje år mäts nöjdheten hos företag som har varit i kontakt med myndigheter i landets kommuner. 
De myndighetsområden som undersöks är brand, bygglov, markupplåtelse, servering, livsmedel och 
miljö. Svaren resulterar i ett index som visar hur nöjda kunderna är med myndigheternas 
information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, effektivitet och med rättssäkerheten. Årets 
resultat är högt, med det sammanlagda NKI-värdet 77. Det är något lägre än året innan (NKI 79), 
men en markant förbättring sedan 2018 (NKI 60). Det visar att Vaxholms företag är nöjda med 
kontakter inom de undersökta myndigheterna, som fått ett NKI-resultat från 72 till 85. 
 

Ny lekplats på Lägret 
Under sommaren rustades lekplatsen på Lägret upp och ger utrymme för spännande lek, höga 
höjder, balanserande och utmanande hinder samt en plats för både vila och fika. Den nya lekplatsen 
har utformats med hjälp av synpunkter från Vaxholms barn och familjer och ytorna är 
tillgänglighetsanpassade. En officiell invigning genomfördes 11 september. 
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Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen sammanfattar resultat och utveckling av kommunens verksamhet och 
ekonomi. I förvaltningsberättelsen presenteras också en redovisning av väsentliga 
personalförhållanden och förväntad utveckling. 

 

Foto: Vaxholms stad 
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Översikt över verksamhetens utveckling 

Kommunen 2021 2020 2019 2018 2017 

Befolkning 11 996 11 886 12 003 12 023 11 831 

Varav 0 år 85 90 80 103 93 

Varav 1-5 år 563 578 636 657 670 

Varav 6-15 år 1 729 1 743 1 807 1 815 1 850 

Varav 16-18 år 552 550 503 512 468 

Varav 19-64 år 6 396 6 335 6 444 6 470 6 387 

Varav 65-79 år 2 135 2 070 2 054 2 026 1 919 

Varav 80 år och äldre 536 520 479 440 444 

      
Befolkningsförändring 0,9 % -1,0 % -0,2 % 1,6 % 1,8 % 

      
Skattesats, kr 19,78 19,78 19,78 19,78 19,78 

      
Sjukfrånvaro 7,40 % 7,6 % 5,9 % 5,9 % 6,7 % 

      
Årets resultat, mnkr 145,94 33,3 17,2 14,6 27,3 
Resultat som andel av skatter, statsbidrag och 
utjämning 20,1 % 4,8 % 2,5 % 2,3 % 4,3 % 

      
Tillgångar, mnkr 1 015,5 962,3 958,7 909,2 935,3 

Tillgångar, kr/invånare 84 657 80 961 79 874 75 618 79 052 

      
Eget kapital, mnkr 511,7 365,8 332,5 321,7 306,3 

Eget kapital, kr/invånare 42 660 30 776 27 699 26 759 25 893 

      
Skulder och avsättningar, mnkr 503,8 596,5 626,3 587,5 629,0 

Skulder och avsättningar, kr/inv 41 997 50 185 52 176 48 859 53 159 

Varav lån till kreditinstitut, mnkr 260,0 360,0 410,0 380,0 466,5 

Varav lån till kreditinstitut, kr/invånare 21 674 30 288 34 158 31 606 39 430 

      
Investeringar, mnkr 62,0 42,6 84,6 46,5 71,4 

Investeringar, kr/invånare 5 165 3 586 7 047 3 869 6 039 

Självfinansieringsgrad 303,1 % 177,2 % 66,8 % 112,7 % 86,9 % 

      
Soliditet 50,4 % 38,0 % 34,7 % 35,4 % 32,8 % 

Soliditet, inkl ansvarförbindelse 37,7 % 24,1 % 20,0 % 19,7 % 17,2 % 
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Kommunkoncernen 2021 2020 2019 2018 2017 

Årets resultat, mnkr 146,0 35,5 22,6 14,2 26,3 
Resultat som andel av skatter, statsbidrag och 
utjämning 20,1 % 5,1 % 3,3 % 2,2 % 4,1 % 

      
Tillgångar, mnkr 1 340,2 1 267,0 1 248,5 903,9 930,3 

Tillgångar, kr/invånare 111 720 106 594 104 015 75 173 78 640 

      
Eget kapital, mnkr 532,4 384,1 348,6 315,6 300,6 

Eget kapital, kr/invånare 44 380 32 215 29 044 26 250 25 414 

      
Skulder och avsättningar, mnkr 807,8 882,9 899,9 588,3 629,7 

Skulder och avsättningar, kr/inv 67 340 74 278 74 971 48 924 53 226 

      
Soliditet 39,7 % 30,3 % 27,9 % 34,9 % 32,3 % 

Soliditet, inkl ansvarförbindelse 30,1 % 19,7 % 16,7 % 19,2 % 16,7 % 
 

 

 

Foto: Vaxholms stad  
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Organisation  

Vaxholms stad har under mandatperioden 2019–2022 ett minoritetsstyre som består av en 
mittensamverkan mellan Centerpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna. Kommunfullmäktige 
som är kommunens högsta beslutande organ väljs av medborgarna vart fjärde år och tar beslut i 
kommunövergripande frågor. Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som ska tas upp i 
kommunfullmäktige och har ansvar för att fullmäktiges beslut genomförs. Vidare leder de och 
samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag. Vaxholms stad har 
därutöver nämnder med olika ansvarsområden samt inflytande över flera bolag och förbund. 
Vaxholms stads medarbetare är samlade i en förvaltningsorganisation, där varje förvaltning har till 
uppgift att stödja respektive nämnd samt att utföra det uppdrag som fastställts av nämnd, lagar och  
övriga bestämmelser. Kommunstyrelsen har till sitt stöd kommunledningskontoret.  

 

Politisk organisation 

 

 

Förvaltningsorganisation 
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NÄMND ORDFÖRANDE 

Kommunstyrelsen Malin Forsbrand (C) 
  
Barn- och utbildningsnämnd Michael Baumgarten (L) 
  
Nämnd för teknik, fritid och kultur Bengt Sandell (S) 
  
Socialnämnd Lena Hallberg (C) 
  
Stadsbyggnadsnämnd Jan Reuterdahl (L) 
  
Valnämnd Esbjörn Nyström (C) 
  
Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd (SRMH) 

Irma Kilim (S) 

(vice ordförande) 
  
Överförmyndarnämnd Anna Norström Hvitfeldt (C) 

(vice ordförande) 

 

 

  

Mandatfördelning 2019-2022 

Waxholmspartiet  8 
Moderaterna  7 
Centerpartiet  4 
Socialdemokraterna 4 
Liberalerna  2 
Sverigedemokraterna 2 
Vänsterpartiet  2 
Kristdemokraterna 1 
Miljöpartiet  1 
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Styrning och uppföljning 
Styrning av Vaxholms stad utgår från kommunens vision, politisk inriktning och prioriteringar samt 
en gemensam värdegrund. Modeller som används och utgör ledningssystemet är ekonomistyrning, 
mål- och resultatstyrning samt kvalitetssäkring av uppdraget genom internkontroll och 
processledning. 

Vaxholms stads vision 
Vaxholms stads vision är antagen av kommunfullmäktige, visar riktning för hur Vaxholms stad ska 
utvecklas och är utgångspunkt för kommunens styrning.  

Visionen lyder: Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats att leva och bo på. Vaxholms stad ska vara 
en kulturell skärgårdstad som med småskalighet och effektiv kommunal service ska erbjuda 
invånare och näringsidkare en attraktiv och stimulerande livs- och arbetsmiljö med närhet till 
skärgård, natur och storstad. Vaxholms stad ska vara ett samhälle som präglas av trygghet, 
delaktighet, gemenskap och ansvar. Vaxholms stad ska utvecklas tillsammans med medborgarna. 
Valmöjligheter ska finnas, framförallt inom skola, omsorg och boende. Vaxholms stads ambition är 
att arbeta för en klimatsmart stad med hållbar användning av energi och transporter, ren luft och 
rent vatten och där det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil. 

Gemensam värdegrund 
Vaxholms stads värdeord är samspel, engagemang och respekt. Orden sammanfattar kommunens 
gemensamma värdegrund som är styrande för Vaxholms stads medarbetares förhållningssätt, 
agerande och bemötande. Värdeorden är framtagna gemensamt av medarbetare inom kommunens 
alla verksamheter och fungerar som en kompass i kontakter och möten med människor som 
besöker, bor och verkar i Vaxholm.  

 

Gemensamma processer 
Vaxholms stads styr- och ledningsmodell omfattar kommungemensamma processer för (1) budget 
och bokslut, (2) kompetensförsörjning och (3) ärendeberedning. Ledarskapet på politisk nivå och 
inom förvaltningen är nyckeln för att skapa resultat utgående från respektive nämnds uppdrag. 
Uppdraget är givet av Vaxholms stads kommunfullmäktige och inom ramen för de nationella 
regelverken. 
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Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning fördelar resurser och skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar ekonomi. 
Styrningen utgår från fastställda principer som till exempel volymfördelning och finanspolicy. 
Beslutad budget och resultat följs upp och redovisas genom månadsrapporter, tertialrapporter samt 
helårsbokslut. Barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens budget är volymbaserad medan 
övriga nämnders budget är anslagsfinansierad.  

Mål- och resultatstyrning 
Mål- och resultatstyrning skapar fokus, är utgångspunkt för prioriteringar och styr organisationens 
utveckling. Mål- och budgetdokumentet är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning 
av kommunen och dess verksamheter. I mål och budget fastställs strategiska mål för respektive 
nämnd inom de tre målområdena: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Målen visar inriktning och lyfter 
fram områden utifrån det uppdrag som nämnden vill fokusera på under kommande planperiod. 
Målen följs upp både kvalitativt och kvantitativt. Måluppfyllelse bedöms utifrån ett antal indikatorer 
med ett beslutat målvärde som signalerar om kommunen är på rätt väg mot att uppnå målen. 
Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning. Nämndernas mål är 
övergripande, vilket ger utrymme för verksamheten att med utgångspunkt i kunskaper om 
verksamheten identifiera vad som behöver utvecklas för att nå målen. Förvaltningar och enheter 
identifierar därmed prioriterade fokusområden och insatser utifrån ett  nuläge. Strukturen medför 
att medarbetarnas kunskap, erfarenhet och engagemang tas tillvara.   

 

Bild: Mål- och resultatstyrning i Vaxholms stad 

Mål- och budgetprocess 
Kommunfullmäktige fastställer i november varje år mål och budget för de kommande tre åren, 
vilket utgör en plattform för planering och styrning i Vaxholms stad. I mål och budget bestäms 
verksamheternas övergripande mål, skattesatsen, hur resurser ska fördelas samt taxor och avgifter. 
Mål och budget innehåller både driftsbudget och beslut om investeringar. 

Vaxholms stads budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen tar beslut i den första, det så 
kallade ramärendet i juni. Ramärendet innehåller en samlad beskrivning av de aktuella 
förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering, exempelvis befolkningsprognoser och 
ekonomiska förutsättningar. Inför ramärendet genomför kommunstyrelsen en strategidag för att 
föra dialog om kommunens utveckling och ta fram förslag till kommunövergripande målområden 
och mål. 

Den andra omgången äger rum under hösten. I september återkommer respektive nämnd med sitt 
yttrande till mål och budget. Nämnderna redogör för sina mål, verksamhetsplanering och budget 
utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Underlag till yttrandet är bland annat 
resultatet från nämndernas strategidagar som genomförts under våren. 

Kommunstyrelsen tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärlds-
information, bland annat om den ekonomiska utvecklingen och justerad befolkningsprognos, leder 
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det fram till ett slutligt förslag till mål och budget. Fullmäktige fastställer mål och budget med 
övergripande målområden, mål för nämnderna och resultatindikatorer samt ekonomiska 
fördelningar. 

 

Återrapporteringen till kommunfullmäktige sker tre gånger per år, dels i två tertialbokslut och dels i 
årsredovisningen. 

Kvalitetssäkring av uppdraget 
Mål- och resultatstyrning kompletteras med kvalitetssäkring av uppdraget för att säkra kvaliteten i 
våra verksamheter och skapa kontinuerlig utveckling och förbättring.  

Utifrån statlig styrning inom socialtjänsten och utbildningsverksamheten finns krav på 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete1 som omfattar arbetssätt och metoder för att följa 
upp, säkra och utveckla kvalitet utifrån hela uppdraget.  

Kvalitetssäkringen kan bestå av flera olika metoder och vara både kvantitativa och kvalitativa. 
Exempel på metoder för kvalitetssäkring är nämndens utökade lista av nyckeltal som följer upp 
verksamheten. Andra exempel är riskanalys och processledning. 

Processledning innebär att utgå från värdet som skapas för mottagaren. Arbetssätt, arbetsflöden 
och centrala kvalitetsfaktorer följs upp, utvärderas och förbättras av medarbetare som arbetar i 
processerna. Uppföljningar och utvärderingar ligger till grund för gemensamt lärande och 
kontinuerligt förbättringsarbete, men också för att prioritera enhetens mål inför kommande 
tidsperiod. Kvalitetssäkring uppnås också genom att processledning ger möjlighet att skapa en 
gemensam förståelse och samsyn kring uppdraget. 

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

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att upprätthålla en god internkontroll. 
Kommunstyrelsen och varje nämnd gör årligen en riskanalys där väsentliga områden identifieras. 
Dessa risker ingår som en del i nämndernas internkontrollplaner, vilka fastställs av respektive 
nämnd i samband med beslut om mål och budget. Nämnderna rapporterar resultatet av den 
interna kontrollen till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. 

De kommunala bolagen 
Vaxholms stads helägda och delägda bolag ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sina 
respektive uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, 
styrdokument och ekonomiska förutsättningar.  

 
1 Krav i SOSFS (2011:9) och Skollagen (2010:800) 
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Privata utförare 
Kommunfullmäktige i Vaxholms stad har, som kommunallagen2 anger, fastställt ett program för mål 
och uppföljning av verksamheter som utförs av privata utförare3. Programmet för mål och 
uppföljning av privata utförare gäller enbart för avtal med privata utförare som ingås efter att 
programmet fastställts i fullmäktige. Redan ingångna avtal påverkas av programmet då det är 
möjligt att införliva programmet i avtalet, vilket innebär att uppföljning sker i den mån det är 
möjligt och rapporteras till respektive nämnd. Nämnderna har beslutat om en uppföljningsplan för 
år 2021 för privata utförare inom respektive nämnds ansvarsområde. 

 

 

Foto: JS-gruppen 

 
 

 

  

 
2 5 kap 3§ kommunallagen (2017:725) 
3 Änr: KS 2019/208.055 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Mål och 
riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning ska finnas. Dessa ska omfatta både 
kommunens ekonomi och verksamhet. Ekonomisk hushållning innebär att kommunen både ska ha 
ändamålsenliga verksamheter med hög kvalitet och ett positivt ekonomiskt resultat över en längre 
period.  

Modell: målområden-mål-indikatorer 
Med utgångspunkt från Vaxholms stads vision har kommunfullmäktige fastställt tre övergripande 
målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Områdena kvalitet och livsmiljö omfattar 
verksamheternas resultat medan området ekonomi omfattar insatta resurser. Dessa båda 
perspektiv utgör grunden för bedömning av god ekonomisk hushållning. 

Kommunstyrelsen och nämnderna har strategiska mål inom respektive målområde som 
övergripande beskriver vad verksamheterna ska prioritera och uppnå inom den kommande 
treårsperioden.  

Vaxholms stad har även tre finansiella mål som ingår i målområdet ekonomi: 

- budgetavvikelsen ska inte vara negativ, 
- resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent, 

- soliditeten för kommunen ska inte understiga 35 procent. 

Varje mål följs upp genom ett antal indikatorer med beslutade målvärden som signalerar om 
kommunen är på rätt väg mot att uppnå målen. Indikatorernas utfall används för att bedöma 
måluppfyllelse, och i slutänden om kommunen har god ekonomisk hushållning. Se också beskrivning 
om mål- och resultatstyrning på sidan 15.  

För att följa upp kvaliteten utifrån hela uppdraget kan nämnden besluta om ytterligare nyckeltal 
som följs upp parallellt med målstyrningen, samt eventuellt andra typer av uppföljningar som även 
kan vara kvalitativa. Dessa ingår ej vid bedömning om god ekonomisk hushållning.  

MÅLOMRÅDEN 

KVALITET 
Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument 
och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god 
tillgänglighet och positivt bemötande. 

LIVSMILJÖ 
Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga 
behov inom ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social och ekologisk 
hållbarhet. 

EKONOMI 
Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är 
kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 
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Så görs bedömning av måluppfyllelse 
I de två tertialrapporterna samt i årsredovisningen gör kommunstyrelsen och respektive nämnd en 
uppföljning av sin måluppfyllelse. Målen följs upp genom att nämnden redovisar resultat för 
indikatorer samt beskriver arbetet inom prioriterade fokusområden och specifika insatser. 
Bedömningen av måluppfyllelsen sker för respektive indikator enligt en trafikljusmodell, se ruta 
nedan. För indikatorer som mäter ekonomisk avvikelse har en gräns mellan gult och rött satts vid 
2 procents negativ avvikelse. 

En sammanställning av andel indikatorer av respektive färg visas för respektive mål.  

 

Exempel på fördelning av indikatorers måluppfyllelse.  

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning 
För att kunna bedöma måluppfyllelse för respektive målområde aggregeras måluppfyllelsen för 
nämndernas mål inom området, vilket illustreras med ett cirkeldiagram. Diagrammet bygger på 
medelvärde för respektive grad av måluppfyllelse (färg). Antalet indikatorer till respektive mål 
påverkar inte.   

Målområde Mål Indikator 

Livsmiljö 

 

Invånare erbjuds en hälsofrämjande 
livsmiljö med god och jämlika 
livsvillkor.  

 

100 %   

 Kommunen som en plats att bo 
och leva på, andel nöjda medborgare 
(%) 

 

Vaxholm arbetar för att minska 
klimatpåverkan 

 
50 %   

50 %   

 Avlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%) 

 Insamlat matavfall (kg/inv.) 

50%

25%

25%

Så här visas måluppfyllelsen för indikatorerna 

 Målvärdet är uppnått 

Målet är uppnått,  

och… 

resultatet är externt jämförbart 

 Målvärdet är på väg att uppnås 

Resultatet är minst 85 procent av målnivån 

eller… 

målet är uppnått men är inte externt jämförbart 

 Målvärdet är inte uppnått 

Resultatet är lägre än 85 procent av målnivån 
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Bild: Exempel som illustrerar hur aggregering av måluppfyllelse sker från indikatorernas utfall till 
måluppfyllelse för målområdet. 

De övergripande finansiella målen ingår i målområdet ekonomi och dess måluppfyllelse aggregeras 
tillsammans med kommunstyrelsens och nämndernas mål till en sammanfattande bild av 
måluppfyllelsen inom området. 

Vaxholms stad bedömer att kommunen har god ekonomisk hushållning om: 

• mer än 50 procent av den aggregerade måluppfyllelsen visar uppfylld (grönt) eller på väg 
att uppfyllas (gult) inom alla tre målområdena. 

Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning 2021 
Måluppfyllelsen visar att mer än 50 procent av den aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld (grönt) 
eller på väg att uppfyllas (gult) inom alla tre målområdena, vilket är Vaxholms stads uppsatta 
kriterium för god ekonomisk hushållning. Med bakgrund av detta är bedömningen att Vaxholms 
stad har god ekonomisk hushållning 2021.  

Utförlig redovisning av mål och indikatorer finns under avsnitten för respektive målområde. 

 

                  Kvalitet                                      Livsmiljö                                         Ekonomi 

 

 

  

55%
29%

17%

55%

42%

3%

76%

8%

16%
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De globala målen 
2015 antog FN:s medlemsländer en plan för hållbar framtid: Agenda 2030 med 17 globala mål för 
hållbar utveckling. Agendan syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja 
fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen innan 2030. De globala målen är integrerade och odelbara 
och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomiska, sociala och ekologiska.  

Vaxholms stads hållbarhetsarbete utgår från dessa mål och underliggande delmål. Vaxholms stads 
förtroendevalda politiker har prioriterat 12 mål. Dessa är markerade med (V) nedan. Alla 
kommunens mål har koppling till ett eller flera av dessa prioriterade globala mål. För att tydliggöra 
den kopplingen i kommande avsnitt där resultaten följs upp visas symbolen för det globala mål som 
indikatorn kopplar till. Vilket/vilka mål indikatorn kopplar till är en bedömning som är gjord av den 
förvaltning som arbetar inom området.  

Symboler för de globala målen 

 1. Ingen fattigdom 

 2. Ingen hunger 

 3. God hälsa och välbefinnande (V) 

 4. God utbildning för alla (V) 

 5. Jämställdhet (V) 

 6.Rent vatten och sanitet för alla 

 7. Hållbar energi för alla (V) 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (V) 

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 10. Minskad ojämlikhet (V) 

 11. Hållbara städer och samhällen (V) 

 12. Hållbar konsumtion och produktion (V) 

 13. Bekämpa klimatförändringarna (V) 

 14. Hav och marina resurser (V) 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald (V) 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen (V) 

 17. Genomförande och globalt partnerskap 
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Målområde kvalitet 
Målområdet kvalitet definieras enligt följande: Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i 
enlighet med nationella styrdokument och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som 
kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande.  

Resultat och måluppfyllelse 
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas 
utfall inom området kvalitet. Resultaten kommenteras. Den aggregerade måluppfyllelsen visar 55 
procent uppfylld (grönt), 29 procent på väg att uppfyllas (gult) och 17 procent inte uppfyllt (rött).  

Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, det vill säga att resultat 
under 2021 avser mätår 2020. 

Pilen i tabellen anger resultatets riktning i förhållande till önskat utfall. En pil som pekar uppåt  

innebär en positiv utveckling. Medan en pil som pekar nedåt   innebär en negativ utveckling. 
 

 
 

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

Måluppfyllelse (procent) 

 
50%   

25%   

25%   

Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Medborgare nöjda med svar på frågor om 
kommunen och dess verksamheter (%) 

   54 %  60 % 66,4 % 

 Tillgänglighet telefon (andel som får svar på 
fråga) (%) 

 65 % 69 % 58 %  70 % 76 % 

 Insyn och inflytande över kommunens beslut 
och verksamheter, andel nöjda medborgare (%) 

   19 %  40 % 21 % 

 Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat  60 79 77  73 75 

Benchmarkvärdet för Tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga) (%) är medelvärde utifrån de 74 kommuner som deltagit i 

55%
29%

17%
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Profitels Servicemätning via telefon och e-post 2021. Resultat från SCB medborgarundersökning går inte att jämföra med tidigare år då 
undersökningen har gjorts om i sin utformning. 

Kommentar: För indikatorn ”medborgare nöjda med svar på frågor om kommunen och dess 
verksamheter (%)”  ligger Vaxholms stad lägre än jämförelsevärde (benchmark) i Stockholms län och 
kommunen uppnår inte målnivån för året. Snittet för riket ligger på 67,9 procent och kommunen 
ligger bland de 25 procent sämsta i både riket och i Stockholms län. Utfallet särskiljer sig inte någon 
större utsträckning mellan män och kvinnor (55,5 procent respektive 52,4 procent). 

Vad gäller indikator ”tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga (%)” så ligger kommunens 
utfall under beslutad målnivå och benchmarkvärde.  Utfall för indikatorn ”insyn och inflytande över 
kommunens beslut och verksamheter, andel nöjda medborgare (%)” ligger under beslutad målnivå 
men i linje med benchmarkvärde. Målnivån för 2021 har tidigare fått uppskattas då undersökningen 
skulle konstrueras om vilket kan bidra till att den ligger högt över benchmarkvärde. Vad gäller ”nöjd 
Kund-index (NKI) företagsklimat” så ligger det på ungefär samma nivå som föregående år och 
Vaxholms stad ligger över både målnivå och benchmarkvärde.  

 

Mål: Vaxholm har en god stadsmiljö (KS) 

Måluppfyllelse (procent) 

 
50%   

50%   

Indikator 
Agenda 

 2030 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Medborgare som rekommenderar andra att 
bo i kommunen, andel (%)             77 %  80 % 63,4 % 

 Upplevd trygghet utomhus, andel (%)    95 %  90 % 83,2 % 

 Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, 
andel (%) totalt  83 % 84 % 72 %  80 % 74 % 

 Utbud av gång- och cykelvägar, nöjda 
medborgare andel (%)            62 %  50 % 80,8 % 

Resultat från SCB medborgarundersökning går inte att jämföra med tidigare år då undersökningen har gjorts om i sin utformning. 

Kommentar: Utfallet för indikatorn ”utbud av gång- och cykelvägar, nöjda medborgare andel (%)” 
ligger lägre än jämförelsesvärdet (BM, benchmarking) för Stockholm läns kommuner. Under 2021 
har etapp 1 av trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindövägen färdigställts med en ny gång- och 
cykelväg till Rindö förskola. I och med antagandet av detaljplan Resarö mitt möjliggörs en gång- och 
cykelväg längs hela Överbyvägen. Övriga områden med stor efterfrågan på gång- och cykelvägar är 
Bogesundslandet och längs länsväg 274 mellan Vaxholm och Arninge. Där är kommunen varken 
markägare eller väghållare och kan inte ensam genomföra förändringar men driver frågorna i 
tillgängliga forum. Avsaknaden av efterfrågade gång- och cykelvägar påverkar sannolikt indikatorns 
utfall. För indikatorn "medborgare som rekommenderar andra att bo i kommunen andel %" ligger 
utfallet under beslutad målnivå för 2021 men överstiger benchmarkvärde. Utfallet särskiljer sig inte 
i någon större utsträckning mellan könen. Utfallet för indikatorn "upplevd trygghet utomhus, andel 
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(%)" ligger över benchmarkvärde och målnivå. För indikatorn ”upplevd trygghet utomhus kvällstid, 
årskurs 9, andel (%) totalt” så ligger kommunen under beslutad målnivå och benchmarkvärde. 
Utfallet har dessutom minskat med 12 procent sedan förra mätningen. Här finns en skillnad mellan 
pojkar och flickor (81 procent respektive 61 procent) och utfallet för flickor har sjunkit från 
föregående år med 18 procent. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser, men frågan bevakas 
framåt. 

 

Mål: Vaxholms stad är en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledar- och 
medarbetarskap. (KS) 
 

Måluppfyllelse (procent) 

 
100%  

Indikator 
Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 
  

Målnivå 

2021 

BM-

värde 

2021 

 Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex 82 82 84 
 

82 79 

 Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
ledarskapsindex 

83 82 85 
 

83 79 

Kommentar: I medarbetarundersökningen ingår SKR:s frågor som är underlag för totalindex 
Hållbart medarbetarengagemang. Vaxholms stads totalindex är 84, vilket kan jämföras med 
genomsnittligt resultat för alla kommuner som är 79. Även Vaxholms resultat för ledarskapsindex är 
högt; 85 i jämförelse med genomsnittet för alla kommuner som är 79. 

Nämndens mål: Utbildningen håller en hög kvalitet med god ledning och stimulans så att 
alla barn och elever lyckas med sin utbildning, får fullständiga betyg i årskurs 9 och når 
sin gymnasieexamen. 
 

Måluppfyllelse (procent) 

 

100%   

Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i 
alla ämnen, andel (%) 

 91,8 % 95,1 % 91 % 
 

90 % 81,8 % 

 Genomsnittligt meritvärde åk 9 Kommunala 
skolor 

 257,4 271 265,9 
 

260 245,2 

 Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) 

 

100 % 100 % 100 % 
 

95 % 90,1 % 
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Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel 
(%) 

 76,9 % 73,5 % 85,9 % 
 

75 % 71,5 % 

Benchmarking (BM) görs med Stockholms läns kommuner (ovägt medel, fristående och kommunala skolor, dvs en summering av utfallen 
för kommunerna dividerat med antalet kommuner). 

Kommentar: Målet är uppnått. Betygsutfallen för årskurs 9 läsåret 2020/2021 visar på fortsatt höga 
resultat. 91 procent av eleverna i årskurs 9 på Kronängsskolan har uppnått kunskapskraven (minst E) 
i alla ämnen. Det är en lägre andel än förra läsåret (95,1 procent) men betydligt högre än snittet i 
Stockholms län (81,0 procent) och riket (76,1 procent). Fler pojkar (93,8 procent) än flickor (87,8 
procent) har uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Det är en avvikelse både från trenden i Vaxholm 
och från riket. Meritvärdet är 265,9 poäng vilket är minskning från förra årets resultat på 271,0. 
Skillnaden syns främst i flickornas meritvärde som är betydligt lägre (262,2 poäng) än föregående 
läsår (287,2 poäng). Pojkarnas meritvärde är däremot högre (269,3 poäng) än föregående läsår 
(253,8 poäng). Pojkarna har ett högre meritvärde än flickorna vilket är en avvikelse från trenden i 
Vaxholm och riket i stort. 98,1 procent av eleverna är behöriga till yrkesprogram. Det är en marginell 
ökning från föregående läsår (97,8 procent). Även här har pojkarna högre utfall än flickorna vilket 
skiljer sig från rikets statistik. Vaxholms stad har ingen egen gymnasieskola men mäter indikatorn 
”gymnasieelever med examen inom 3 år (andel %), folkbokförda i Vaxholm”. Utfallet för 2021 är 85,9 
procent vilket är en ökning med 12,4 procentenheter. Utfallet är högst i Stockholms län och 3:e högst 
i landet. 

Mål: Barn och elever i Vaxholms stad har god tillgång till legitimerade och behöriga förskollärare 
och lärare. (BUN) 

Måluppfyllelse (procent) 

 

100%   

Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Förskollärare (heltidstjänster) med 
förskollärarlegitimation, andel (%)  31 % 30 % 34 % 

 

30 % 32 % 

 Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation 
och behörighet i minst ett ämne, kommunala 
skolor, andel (%) 

 73,5 % 76,3 % 79,5 % 
 

75 % 69,5 % 

Utfall 2021 baseras på publiceringsdatum. Mättillfället var 15 oktober 2020, men datan publicerades 2021. 
Benchmarking (BM) görs med Stockholms läns kommuner (ovägt medel, fristående och kommunala skolor, dvs en summering av utfallen 
för kommunerna dividerat med antalet kommuner).  

Kommentar: Målet är uppnått. Vaxholms stads kommunala skolor har fler lärare med 
lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne (79,5 procent) än Stockholms läns kommuner 
(71,2 procent) och riket (71,1 procent). Även inom förskolan har Vaxholms kommunala förskolor 
högre andel heltidstjänster med förskollärarlegitimation (34 procent) än snittet i Stockholms län (29 
procent), dock betydligt lägre än snittet i riket (41 procent). 
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Mål: Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens verksamheter. (SN) 

Måluppfyllelse (procent) 

 

67%  

33%  

Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Målnivå 

2021 

 BM-
värde 
2021 

 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -
helhetssyn, andel (%) 

 91 % 88 %   92 % 
 

86 % 

 Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg -helhetssyn, andel (%) 

 69 % 68 %   79 % 
 

79 % 

 Utredningstid i antal dagar från påbörjad 
utredning till avslutad utredning inom barn och 
ungdom 0-20 år, medelvärde 

 
83 86 112  90 

 

107 

Under 2021 utfördes ingen brukarundersökning varför data saknas.  Måluppfyllelsen bygger på tidigare prognos och omfattas ej i 
bedömningen av god ekonomisk hushållning.  

Kommentar: Utredningstiden i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom 

barn och ungdom 0 - 20 år; medelvärdet har ökat med 26 dagar. Utfallet ligger över 

benchmarkvärdet och beslutad målnivå. 

Mål: Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka självständighet, 
delaktighet och verksamheternas kvalitet. (SN) 

Måluppfyllelse (procent) 

 
100%   

Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Digitaliseringsgrad inom socialnämndens 
områden 

 

42 % 54 % 54 %  50 % 38 % 

 Andel ansökningar inom ekonomiskt bistånd 
som sker digitalt. 

 10 % 70 % 72 %  50 %  

Digitaliseringsgrad inom socialnämndens områden, ändrat index. Utfall 2021 ej jämförbart. 

Kommentar: Arbetet med att utöka antalet e-tjänster både internt och externt fortgår. 
Förvaltningens handlingsplan för digitalisering har utvärderats och uppdaterats med mål och 
aktiviteter för 2021 - 2022. Andelen digitala ansökningar inom ekonomiskt bistånd ligger kvar på 
cirka 70 procent vilket bedöms som ett bra resultat som är svårt att förbättra. Utvärdering visade 
att de flesta sökanden som kan ansöka digitalt gör det. De flesta ansökningarna som inte sker via e-
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ansökan, görs via juridiska ombud (god man) där det av tekniska skäl inte är möjligt att göra en 
digital ansökan. 

Mål: Arbetet inom socialnämndens verksamhetsområde utgår från vetenskap och beprövad 
erfarenhet. (SN) 

Måluppfyllelse (procent) 

 
100%   

Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Andel strukturerade och standardiserade 
metoder inom socialtjänstens område 

 48 % 60 % 60 %  40 % 63 % 

Index ändrat. Utfall för 2021 ej jämförbart. 

Kommentar: Alla medarbetare på utförarsidan fortbildar sig kontinuerligt för att följa med i 
utvecklingen och håller sig uppdaterade om forskning och evidensbaserad kunskap. Det gäller bland 
annat inom IBIC (ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt) som biståndshandläggarna 
använder för att utreda behov och funktionstillstånd, samt ICF (internationell klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa). Arbete med att bedöma behov enligt ICF inom 
äldreomsorgen har utvärderats och bedömningen är att det behövs ett fortsatt arbete med att 
implementera modellen. 

Mål: Invånare och företagare är nöjda med tillgänglighet, bemötande och service. (SBN) 

Måluppfyllelse (procent) 

 
100%   

Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov  42 46 59  60 66 

 Nöjda kunder i GIS-enkät, skala 1-5  3,87 3,75 3,95  4  

Indikator för; Nöjd kund i GIS-enkät, saknar jämförbart BM-värde. 

Kommentar: Kundnöjdheten gällande bygglov mäts från och med i år i SKR:s serviceundersökning. 
Resultatet redovisas släpande med ett års fördröjning och ger nöjd kund‐index (NKI) för 
bygglovsverksamheten (bygglovsärenden). Förra årets höga resultat i lämnade svar från företagare 
på 77 (för mätningen 2019), har för 2020 sjunkit något till 73, men är fortfarande ett relativt högt 
resultat. Antalet företag som besvarat undersökningen är liksom tidigare år lågt, vilket måste 
beaktas. Resultatet för samtliga svarande (företagare och privatpersoner), som förra året (mätning 
2019) låg på 46, visar nu ett betydligt bättre resultat och ligger på 59, vilket nästan är i nivå med 
nämndens mål på 60. Utfallet från den GIS-enkät som skickas ut efter att en beställning av en 
kartprodukt levererats eller mättjänster utförts, har ökat marginellt till 3,9 (på en 5-gradig skala), 
vilket motsvarar en hög kundnöjdhet. Resultatet bedöms som godkänt då det inte finns något 
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jämförelsetal från någon annan kommun. 

Mål: Handläggningstiderna för bygglov är rimliga. (SBN) 

Måluppfyllelse (procent) 

 
50%   

50%   

Indikator Agenda 2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Handläggningstid i veckor, ärende komplett till 
beslut 

 4,7 3,5 4,7  5 4 

 Handläggningstid i veckor, ansökan inkommen 
till expedierad 

 

16,8 12,4 16,5  12 10,8 

BM för handläggningstider är genomsnittet för de kommuner som samverkar i bygglovsalliansen. 

Kommentar: Årets resultat för båda indikatorerna visar försämrade resultat jämfört med resultatet 
2020. Handläggningstiden från komplett ärende till beslut ligger fortfarande något bättre än 
nämndens mål, trots något längre handläggningstid, men är sämre än BM‐värdet. För den totala 
handläggningstiden från inkommen ansökan till expedierat beslut, har tiden ökat med lite drygt fyra 
veckor och är nu längre än både nämndens mål och BM‐värdet. De ökande handläggningstiderna 
beror i huvudsak på en 20-procentig ökning av antalet inkomna lov‐  och bygganmälansärenden 
under de två senaste åren (2020‐2021). Detta i kombination med vårens och sommarens 
personalomsättning 2021, då två av tre bygglovshandläggare slutat och nya handläggare behövt tid 
på sig att komma in i arbetet har gemensamt påverkat resultatet. Sammantaget har det resulterat i 
att handläggningstiden för lov‐ och bygganmälansärenden ökat under sommar och höst, och vid 
årets slut gett en cirka 6 månader lång väntetid innan byggärenden fördelats till handläggare. Även 
bland bygglovskoordinatorer har det funnits en personalomsättning (pensionsavgång och 
barnvikariat). Med anledning av de ökande handläggningstiderna har KF under hösten fattat beslut 
om en temporär resursförstärkning utöver antagen budget, med två handläggare under hösten 
2021 och en extra handläggare under 2022. 

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

Måluppfyllelse (procent) 

 
75%   

25%   

Indikator 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Bibliotekets digitala utbud - böcker och 
tidskrifter, andel nöjda medborgare (%)     50 % 83,8 % 

 Andel barnbokslån (%)  44 % 46 %  50 %  
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Indikator 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, 
andel nöjda medborgare (%)   46,2 %  50 % 38,8 % 

 Möjligheten för invånare att nyttja 
kommunens idrotts- och motionsanläggningar, 
andel nöjda medborgare (%) 

  68,8 %  60 % 75,2 % 

BM-värde utifrån medborgarundersökningen avser Stockholms läns kommuner. Enkätens upplägg och struktur är helt ny varför utfall från 
tidigare år saknas. Utfall från medborgarundersökningen avser andel som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan. De som 
har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" är exkluderade. Källa: SCB. Utfall saknas för Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, andel 
nöjda medborgare (%) på grund av för få svarande. Måluppfyllelsen bygger på tidigare prognos och omfattas ej i bedömningen av god 
ekonomisk hushållning. 

Kommentar: Utfallet för indikatorn ”det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda 
medborgare (%)” är 46,2 procent och målnivån var 50 procent. BM-värdet för hela 
Stockholmsregionen är 38,8 procent så Vaxholm har ett jämförelsevis gott resultat trots att 
målnivån inte uppnåddes. Inställda och flyttade föreställningar och evenemang till trots är 
invånarna ändå ganska nöjda med kultur- och nöjeslivet. För att förtydliga vilka evenemang som är i 
kommunal regi är det viktigt med en tydlighet i kommunikation och marknadsföring. Under 2021 
har coronapandemin inneburit att många aktiva föreningar och skolor tvingats avstå helt eller 
avboka aktiviteter såväl inomhus som utomhus. Möjligheten för kommunen att skapa andra eller 
fler alternativ har varit begränsad då antalet hallar är begränsade. Möjligheten för invånare att 
nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar har därför varit begränsad. Om detta påverkat 
utfallet på indikatorn ”möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar, andel nöjda medborgare (%)” går inte att se då utfall från tidigare år saknas, 
men kommer att följas över tid. 

Mål: Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling. (TFK) 

Måluppfyllelse (procent) 

 
100%   

Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Tillgång till bredband om minst 100 mbit, 
andel av befolkning (%) 

 78 % 81 % 83 %  85 % 90 % 

Kommentar: I Vaxholms stad är nu 83 procent av hushåll och företag uppkopplade med minst 100 
mbit/s. Vid granskning av statistiken samt antal inkomna schaktningstillstånd för elektronisk 
kommunikation, kan det utläsas att marknaden mattats av. Då Vaxholm stad har en svår geografisk 
utgångsposition är vissa hushåll och företag i skärgården svåra att nå. Undersökningar kommer att 
starta för att undersöka både efterfrågan och möjlighet att hjälpa marknaden koppla upp de sista 
procenten för att nå regeringens mål med 95 procent anslutna till år 2023.

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

TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur
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Målområde livsmiljö 
Målområdet livsmiljö definieras enligt följande: Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där 
kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både 
social och ekologisk hållbarhet.  

Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare på lika villkor erbjuds en livsmiljö där de 
upplever en hög grad av trygghet och kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa.  

Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare erbjuds en livsmiljö där hänsyn tas till 
naturresursuttaget i ekosystemen.  

Resultat och måluppfyllelse 
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas 
utfall inom området livsmiljö. Resultaten kommenteras. Den aggregerade måluppfyllelsen visar 
55 procent uppfylld (grönt), 42 procent på väg att uppfyllas (gult) och 3 procent inte uppfyllt (rött).  

Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, dvs resultat under 2021 
avser mätår 2020. 

Pilen i tabellen anger resultatets riktning i förhållande till önskat utfall. En pil uppåt   innebär en 

positiv utveckling och en pil nedåt   innebär en negativ utveckling. 
 

 

Mål: Invånarna erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med goda och jämlika livsvillkor. (KS) 

Måluppfyllelse (procent) 

 
50%   

50%   

Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Kommunen som en plats att bo och leva på, 
andel nöjda medborgare (%) 

   97 %  75 % 92,1 % 

 Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt 
att leva, andel (%) totalt 

 76 % 55 % 59 %  60 % 63 % 

55%

42%

3%
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Resultat från SCB medborgarundersökning går inte att jämföra med tidigare år då undersökningen har gjorts om i sin utformning. 

Kommentar: Indikatorn Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%) 
kommer från SCB medborgarundersökning. Vaxholms stads utfall överstiger beslutad målnivå och 
benchmarkvärdet i Stockholms län. Utfallet skiljer sig inte nämnvärt åt mellan män och kvinnor 
(96,8 % män, 97,5 % kvinnor). Vad gäller elever i årskurs 9 som tycker att livet är riktigt härligt att 
leva, andel (%) totalt så har utvecklingen gått i en positiv riktning och når nästan målnivå. Utfallet 
särskiljer sig inte nämnvärt mellan könen (58 % flickor och 64 % pojkar). 

 

Mål: Kvinnor och män/flickor och pojkar erbjuds lika god service. (KS) 

Måluppfyllelse (procent) 

 
100%   

Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Analys och åtgärder vid könsskillnader i 
nyckeltal görs av alla nämnder     

Delvis            Ja  

Kommentar: Könsuppdelad statistik redovisas där så är möjligt och fortsättning under 2022 är att 
analysera och genomföra förbättringar vid större könsskillnader.  

Mål: Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan. (KS) 

Måluppfyllelse (procent) 

 
50%   

50%   

Indikator 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Insamlat mat- och restavfall, kg/person 223 217 243 
 

208 203 

 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 41,2 % 61,1 % 65 % 
 

50 % 42,1 % 

 Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda 
med kollektivtrafik 

87   
 

100  

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik har inte kunnat mätas 2021 med anledning av coronapandemin.  

Kommentar: Insamlat mat- och restavfall mätt i, kilo per person, har ökat sedan föregående år med 
26 kg och bedöms som mindre avvikelse.  En anledning till detta kan vara att fler hushåll i 
skärgården nu har fått möjlighet att lämna matavfall.  Vad gäller ”miljöbilar i 
kommunorganisationen, andel (%)” så överstigs målvärdet med 15 procent och kommunen ligger 
över benchmarkvärde. 
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Mål: Vaxholm värnar den biologiska mångfalden och en god vattenkvalitet. (KS) 
 

Måluppfyllelse (procent) 

 
100%  

Indikator 
Agenda 

2030 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 
  

Målnivå 

2021 

BM-värde 

2021 

 Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)  79 % 68 % 58 % 
 

80 %  

Fotnot: 233 tillsynsbesök gjordes och 135 anläggningar var godtagbara, dvs 58 % 

Kommentar: Indikatorn kan ej ses som ett utvecklingstal. Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor (SRMH) bestämmer själva vilket geografiskt område de inventerar varje år. Om 
de då väljer ett område som har en lägre standard, kanske äldre anläggningar, så blir utfallet sämre. 
Det är ingen uppföljning av alla avlopp som då skulle kunna visa en förbättring varje år. Indikatorn 
är ändå ett sätt att mäta kvaliteten på de enskilda avloppsanläggningar som finns i kommunen. Men 
för att följa en utveckling skulle man behöva göra ett genomsnitt över kanske 10 år.  

 

Mål: Utbildningsverksamheterna har en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande 
och trygga utbildningsmiljöer. (BUN) 

Måluppfyllelse (procent) 

 
33%   

67%   

Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är 
tryggt i förskolan, andel (%)  98 % 96 % 97 %  96 % 96 % 

 Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i 
skolan, andel (%)   80,5 % 90,9 %  86 % 85,3 % 

 Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i 
skolan, andel (%)   74 % 78,7 %  80 % 80,2 % 

Benchmarking (BM) för förskolan görs med enkäten "Våga Visa" (en brukarenkät som genomförs vid samma tillfälle i Danderyd, Nacka, 
Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna och Värmdö). Benchmarking (BM) för grundskolan görs med samtliga 
deltagande skolor i Skolinspektionens skolenkät för riket. 

Kommentar: Målet är på väg att uppnås. Årets brukarundersökning visade ökat positivt utfall inom 
området trygghet. 97 procent av vårdnadshavarna i förskolan angav att de upplevde att deras barn 
är trygga i förskolan. Det är en ökning med en procentenhet från föregående års redan höga 
resultat.  
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I grundskolans brukarundersökning uppgav 90,9 procent av eleverna i årskurs 5 (flickor 91 procent 
och pojkar 94 procent) att de känner sig trygga i skolan. Det är ett mycket gott resultat och innebär 
en ökning med över tio procentenheter från föregående år. 79 procent av eleverna i årskurs 9 
(flickor 82 procent och pojkar 82 procent) uppgav att de känner sig trygga i skolan. Målnivån för 
årskurs 9 är inte helt uppnådd, men utfallet ligger nära. Utfallet har ökat med över fyra 
procentenheter från föregående år vilket visar att de insatser som gjorts har givit resultat. Det är 
intressant att notera att de elever som svarat "annat/vill ej ange" på frågan om kön sänkte utfallet 
på totalsvaren för både årskurs 5 och 9. 

Mål: Utbildningsverksamheterna bidrar till att minska klimatpåverkan där hållbar utveckling är en 
del av lärande 

Måluppfyllelse (procent) 

 
100%   

Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 CO2e per kilo inköpt livsmedel   1,7 1,7 1,6  1,7 2 

Benchmarking (BM) görs med snitt för "Hantera Livs" där belastningsvärdet för drygt 100 kommuner redovisas. 

Kommentar: Indikatorn för att minska klimatpåverkan mäter insatser utförda av måltidsenheten. 
Utfallet har de senaste åren legat under snittet för samtliga kommuner i Sverige, vilket är positivt. 
De goda resultaten beror på ett stort engagemang för att minska matsvinn och koldioxidpåverkan. 

 
Mål: God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående. (SN) 

Måluppfyllelse (procent) 

 
33%  

33%  

33%  

Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt 
ekonomiskt bistånd, andel (%) 

 24,4 % 29,6 % 29,6 %  20 %  

 Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år 
efter avslutad utredning eller insats, andel (%) 

 88 % 92 % 88 %  90 % 78 % 

 Ej återaktualiserade vuxna med 
missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad 
utredning eller insats, andel (%) 

 
82 % 90 % 81 %  90 % 74 % 

Utfall för "Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)", saknas. 

Kommentar: En ökning av ärendemängden inom individ och familjeomsorgens verksamheter under 
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året har märkts och förväntas fortsätta öka. Särskilt noterbart var ökningen på antal 
orosanmälningar inom barn och ungdom samt en liten ökning av ärenden på ekonomiskt bistånd 
och missbruksenhet. 

Mål: Förvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt. (SBN) 

Måluppfyllelse (procent) 

 
100%   

Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Beställning av kart- och mättjänster via 
webbformulär, procent (%) 

 58,5 % 86,6 % 97,3 %  90 %  

Indikatorn för, Beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, saknar jämförbart BM-värde. 

Kommentar: Indikatorn för målet ”beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, procent 
(%)” har stigit från 86,6 för helåret 2020, till 97,3 procent för helåret 2021, vilket överstiger 
nämndens målnivå för 2021 på 90 procent. Under hösten har en ny digital e-tjänst införts för 
ansökan om strandskyddsdispenser, förhandsbesked, lovansökningar och bygganmälningar. Den 
nya e-tjänsten är direktkopplad till ärendehanteringssystemet Castor, vilket sparar tid och ger 
sökanden bättre överblick av hur arbetet med ansökan fortskrider. 

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

Måluppfyllelse (procent) 

 
100%   

Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda 
medborgare (%) 

   72,1 %  50 % 75,2 % 

 Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, 
lekplatser, andel nöjda medborgare (%) 

   85,7 %  50 % 77,6 % 

 Skötsel av byggnader där kommunen har 
verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda 
medborgare (%) 

 
  62,6 %  50 % 69,4 % 

 Skötsel av gator och vägar, andel nöjda 
medborgare (%) 

   70,6 %  50 % 68,2 % 

BM-värde utifrån medborgarundersökningen avser Stockholms läns kommuner. Enkätens upplägg och struktur är helt ny varför utfall från 
tidigare år saknas. Utfall från medborgarundersökningen avser andel som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan. De som 
har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" är exkluderade. Källa: SCB 

Kommentar: Indikatorn ”skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, 
äldreboende, andel nöjda medborgare (%)” visar på att Vaxholms stad ligger något under 

726



Rapport 
 
 

35 av 119 

jämförelsevärdet (BM, Benchmarking) för Stockholms läns kommuner. Utfallet kommer att studeras 
över tid och kommer under 2022 att analyseras närmare i kombination med ny indikator NKI-
Fastighet. Indikatorerna ”skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%)” och ”skötsel 
av gator och vägar, andel nöjda medborgare (%)” visar på att Vaxholms stad ligger i nivå med 
jämförelsevärdet (BM, Benchmarking) för Stockholms läns kommuner. Indikatorn ”skötsel av 
allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%)” visar att Vaxholms stad 
ligger något högre än jämförelsevärdet (BM, Benchmarking) för Stockholms läns kommuner. 
Utfallen kommer att studeras över tid. 

Mål: Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter. (TFK) 

Måluppfyllelse (procent) 

 
100%   

Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar, 
andel (%) 

 49% 47% 48%   42% 

Avser 2020. BM-värde utifrån medborgarundersökningen avser Stockholms läns kommuner. Målnivån anses uppfylld vid utfall mellan 
45%-55%. 

Kommentar: Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i åldern 7 – 20 år och utfallet har varit 
stabilt under de senaste åren. 

Mål: Kommunen har energieffektiva lokaler. (TFK) 

Måluppfyllelse (procent) 

 
100%   

Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda 
lokaler 

 139 147 146  150 177 

Utfall avser alla Vaxholms stads lokaler. BM avser förskolelokaler från Stockholms kommunernas fastighetsnätverk. 

Kommentar: Utfallet på indikatorn understiger målnivån något och är en marginell minskning från 
föregående år.  

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

TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur.
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Målområde ekonomi  
Målområdet ekonomi definieras enligt följande: Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den 
kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt.  

Vaxholms stad har tre övergripande finansiella mål:  

- budgetavvikelsen ska inte vara negativ, 
- resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent, 

- soliditeten för kommunen ska inte understiga 35 procent. 

Utöver de övergripande finansiella målen har även nämnderna egna mål och indikatorer.  

Resultat och måluppfyllelse 
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas 
utfall inom området ekonomi. Den aggregerade måluppfyllelsen visar 76 procent uppfylld (grönt), 8 
procent på väg att uppfyllas (gult) och 16 procent inte uppfyllt (rött). 

Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, dvs resultat under 2021 
avser mätår 2020. 
 

Pilen i tabellen anger resultatets riktning i förhållande till önskat utfall. En pil uppåt   innebär en 

positiv utveckling och en pil nedåt   innebär en negativ utveckling. 
 

 

 

Övergripande finansiella mål 

 

Mål: Budgetavvikelsen ska inte vara negativ (mnkr) 

  100%   

Indikator (prognos helår) 
Agenda 

2030 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 Målnivå BM-värde4 

  Budgetavvikelse (mnkr)  
17,9 mnkr 126,3mnkr 

 
0 mnkr 0 mnkr 

 
4 Benchmarking sker med Stockholms län. 
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Kommentar: Samtliga nämnder förutom stadsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott mot 

budgeten. Finansförvaltningen redovisar också ett överskott främst på grund av förbättrade 

skatteprognoser. Exploateringsverksamhetens bidrag till överskottet uppgår till 96,8 mnkr.  

Mål: Resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent 

  100%   

 
Indikator (prognos helår) 

Agenda 
2030 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 Målnivå BM-värde 

 Resultat i procent av skatteintäkterna (%)    
4,8 % 20,1 % 

 
2,0 % 7,5 % 

Kommentar: SKR använder 2,0 procent i resultat som en tumregel för god ekonomisk hushållning 

vilket också är målnivån för Vaxholms stad som kommunfullmäktige har beslutat om. Resultatet är 

20,1 procent och överstiger därmed målnivån. Exklusive exploateringsverksamheten uppgår 

resultatet till 6,8 procent.  

 

Mål: Soliditet för kommunen ska inte understiga 35 procent 

  100%   

Indikator (prognos helår) 
Agenda 

2030 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 Målnivå BM-värde 

 Soliditet för kommunen    
38 % 50,4 % 

 
35 % 45,5 % 

Kommentar: Det goda resultatet bidrar till en förbättrad soliditet. Kommunens soliditet överstiger 

målnivån.  

Nämndernas mål 

 

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (KS) 

Måluppfyllelse (procent) 

 
100%   

Indikator 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Resultatavvikelse i procent av budget (%) -2,5 % 0,4 % 0,7 %  0 % 0 % 

Kommentar: Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 95,2 mnkr. Resultatavvikelsen i 
tabellen ovan visar den underliggande verksamheten exklusive jämförelsestörande poster som 
består av exploateringsverksamheten samt utrangering av ett pågående projekt. 
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Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (BUN) 

Måluppfyllelse (procent) 

 
50%   

50%   

Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget 

 

0,3 % 1,2 % 1,1 %  0 % 0 % 

 Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen 
fsk, (%) 

 

2,4 % 3 % 13 %  0 % -10,3 % 

 Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%) 

 

2,5 % 6,1 % 11,3 %  0 % -4,7 % 

 Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%) 

 

-9 % -14,7 % -22,7 %  0 % -17,1 % 

Utfall för nettokostnadsavvikelser baseras på publiceringsdatum. Mätningen gjordes 2020 men publicerades 2021. 

Kommentar: Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska måluppfyllelse har delvis uppnåtts. 
Nettokostnadsavvikelsen inom förskolan inklusive öppen förskola samt grundskola visar på högre 
kostnader jämfört med fullmäktiges målsättning om en avvikelse på 0%. Vaxholms 
nettokostnadsavvikelser inom förskola och grundskola visar att vi har en dyrare verksamhet jämfört 
med riket i snitt och med benchmarkvärdet som består av genomsnittet för Stockholms läns 
kommuner. Vi kan också se att utvecklingen av nettokostnadsavvikelsen har gått åt fel håll under ett 
antal år. 

Kommunen har jobbat med att få ner kostnaderna bland annat genom att slå ihop ett 
rektorsområde, införa blandklasser på Rindö skola, revidera policyn om skolskjuts samt säga upp 
flera förskolelokaler. En del av dessa åtgärder har vi inte fått en helårseffekt på än utan effekterna 
kommer förhoppningsvis att synas i kommande års nettokostnadsavvikelser. Samtidigt minskar vårt 
elev- och barnantal vilket leder till höga lokal- och personalkostnader per elev. Åtgärderna har inte 
varit tillräckliga för att stoppa och vända den negativa utvecklingen av nettokostnadsavvikelsen.  

Barn- och utbildningsnämnden har under året fattat ett beslut om att genomlysa nämndens 
nettokostnadsavvikelser och löpande återkomma till nämnden med åtgärdsförslag.  

Utbildningsförvaltningen har initierat ett arbete med att hantera nettokostnadsavvikelserna. Ett 
analysarbete har påbörjats dels genom djupare analyser av nyckeltalen i Kolade och dels av 
verksamhetsnyckeltal som inte finns i Kolada för att kunna förstå vad avvikelserna beror på. Som ett 
led i detta har ekonomiperspektivet i alla processer flyttats fram och lyfts in som en viktig aspekt att 
beakta i beslut i allt från organisation, bemanning, lokalförsörjning till val av utvecklingsinsatser. 
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Majoriteten av nämndens kostnader består av personal, lokal, måltid och skolskjutskostnader. Det 
är inom dessa kategorier vi kommer att hitta kostnadsavvikelserna jämfört med genomsnittet för 
riket och Stockholms län. Vi vet redan idag att vi har tomma platser i våra förskolor och skolor. 
Befolkningsprognosen pekar på minskat antal elever i grundskolan dem kommande åren vilket 
kommer att innebära ytterligare tomma platser i våra skolor.  

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (SN)

Måluppfyllelse (procent) 

 
25%   

75%   

Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Nettokostnadsavvikelse för individ- och 
familjeomsorg (%)  -31,3 % -27,1 % -25,3 %  0 % -9,7 % 

 Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)  -9,4 % -2,4 % -6,3 %  0 % -10,4 % 

 Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)  2,0 % -0,6 % 3,7 %  0 % 4,1 % 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget  3,1 % 3,3 % 7,2 %  0 %  

Utfall för nettokostnadsavvikelser baseras på publiceringsdatum. Mätningen gjordes 2020 men publicerades 2021. 

Kommentar: Samtliga indikatorer förutom nettokostnadsavvikelsen inom LSS visar på goda resultat. 

Trots att nettokostnadsavvikelsen inom LSS inte uppnår målnivån så ligger kommunen bättre till 

jämfört med genomsnittet för Stockholms län.  

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (SBN) 

Måluppfyllelse (procent) 

 
50%   

50%   

Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget  -8 % -20 % -11 %  0 % 0 % 

 Självkostnadstäckningsgrad för 
bygglovsverksamheten 

 46 % 42 % 69 %  66 % 66 % 

Resultatavvikelsen avser hela stadsbyggnadsnämndens verksamhet, medans självkostnadstäckningsgraden avser endast 
bygglovsverksamheten, vilken får avgiftsfinansieras och det finns BM värde för. BM för Resultatavvikelse och 
Självkostnadstäckningsgraden fås genom kontakt inom Bygglovsalliansen. Årets BM för Självkostnadstäckningsgraden är ett genomsnitt 
från tre kommuner. Ingående kommuner varierar från år till år beroende på jämförbar tillgänglig information. 

Kommentar: Ekonomins långsiktiga mål mäts genom två indikatorer. Dels mäts resultatavvikelsen i 
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procent för hela enhetens verksamhet, dels mäts självkostnadstäckningsgraden för 
bygglovsverksamhetens delar som får avgiftsfinansieras, i andelen avgiftsintäkter i förhållande till 
verksamhetskostnad. Stadsbyggnadsnämnden har för helåret 2021 en negativ budgetavvikelse på 
11 procent och en självkostnadstäckningsgrad på 69 procent. Detta innebär ett underskott mot 
budget om 819 tkr. samtidigt som självkostnadstäckningsgraden är 3 procent högre än nämndens 
mål för 2021. 

Underskottet mot budget beror i huvudsak på att bygglovs- och tillsynsverksamheten utfall ligger 
under budget. Intäkterna för GIS- och strandskyddsverksamheten ligger dock något över budget och 
balanserar delvis upp resultatet. 

Till följd av personalomsättningen bland bygglovshandläggarna i början av sommaren, är väntetiden 
vid årsskiftet ca 6 månader innan inkomna ärenden kan fördelas till handläggare. Den lagstadgade 
handläggningstiden har till följd av denna situation ökat kraftigt under hösten och överskridits 
under året i 44 av 122 beslutade bygglovs- och anmälansärenden, vilket innebär att reduktion skett 
i 36 procent av dessa ärenden under 2021. Detta har sammantaget resulterat i en reduktion av 
bygglovsavgifter med 573 tkr. vilket är 227 tkr lägre än vad som prognostiserades vid 
delårsbokslutet T2 2021. 

I och med en uppdelning av bygglovsverksamheten i tre delområden (bygglov, tillsyn och 
rådgivning) går det nu att särskilja kostnader för sådan verksamhet som kan avgiftsbeläggas 
respektive sådan verksamhet som enligt lag endast får skattefinansieras. Detta möjliggör en korrekt 
redovisning av självkostnadstäckningsgraden som andelen intäkter i förhållande till kostnader 
specifikt för bygglovsverksamheten - den verksamhet som får avgiftsfinansieras. Även 
handläggningen av strandskyddsdispenser får avgiftsfinansieras. 

Kommunfullmäktige har under hösten beslutat att stadsbyggnadsnämnden kan tillsätta extra 
handläggarresurser under 2021 och 2022 enligt beslut § 2021/63 KF, och därmed överskrida budget 
i motsvarande omfattning. Till följd av detta har en extra handläggare visstidsanställts under hösten 
2021 och hela 2022 samt en extra handläggare anställts på halvtid under hösten 2021. Den 
tillkommande kostnaden för dessa extraresurser har under hösten varit 248 tkr. 

 

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (TFK)

Måluppfyllelse (procent) 

 
67%   

33%   

Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2021 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget  -3,3 % 5,8 % 1,7 %  0 % 0 % 

 Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och 
felavhjälpande underhåll - fastighet (kr/kvm) 

 100,5 71,7 101,2  95  

 Vakansgrad lokaler (%)    1,63 %  5  %  
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Indikatorn Vakansgrad lokaler (%) är inte externt jämförbar varför utfallet är markerat som gult - målvärdet är på väg att uppnås. 

Kommentar: Resultatavvikelsen landar på 1,7 procent och ger ett grönt utfall. 
Kvadratmeterkostnaden för skötsel är högre än målnivån och ger ett gult utfall. Detta förklaras av 
uppskjutna åtgärder från 2020 då kostnaderna var låga. Störst avvikelse mot budget ligger inom 
äldrevården där stadens driftentreprenör tvingades senarelägga arbeten på grund av besöksförbud 
under pandemin. 

Vakansgraden är fortsatt låg och består till största delen av stadens camping som beräknas vara 
uthyrd till sommaren 2022. Avvikelsen uppnår ett grönt resultat men då indikatorn saknar 
benchmarkingvärde blir utfallet gult. 

KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden, 
TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur 
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Balanskravsresultat 
Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska upplysningar om årets resultat efter 
balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen.  

Årets balanskravsresultat är positivt. 

Balanskravsutredning 
Bokslut 

2021 
Bokslut 

2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen 145,9 33,3 

- Samtliga realisationsvinster - - 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter - - 

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter - - 

+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - 

-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 145,9 33,3 

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - 

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv  - - 

Årets balanskravsresultat 145,9 33,3 

 

  
Foto: Vaxholms Stad 
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Väsentliga personalförhållanden  

Coronapandemin 

2021 har återigen varit ett år där coronapandemin präglat kommunens arbete och verksamheter 
under hela året.  

Stora insatser har lagts på att säkerställa och planera personalförsörjning och bemanning i 
verksamheterna på ett så långsiktigt och uthålligt sätt som möjligt trots periodvis stor 
personalfrånvaro och i utbildningsförvaltningen även stor frånvaro av barn. 

Parallellt har kommunen som arbetsgivare arbetat med att undersöka och förebygga 
arbetsmiljörisker så att medarbetare kan arbeta säkert. Under coronapandemin har Vaxholm stad 
arbetat med att minska riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet samt att säkerställa att 
riskbedömningar görs utifrån arbetsmiljöperspektiv vad gäller till exempel vaccinering, 
skyddsutrustning och särskilda riskgrupper som exempelvis gravida.  

Under hela krisarbetet med anledning av pandemin har Vaxholms stad kontinuerligt fört dialog med 
fackliga företrädare och skyddsombud. 

Fokus har legat på att upprätthålla en god kommunikation och intern information utifrån 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Vaxholm stad förhållningssätt utifrån dessa. 

Rekommendationerna har bland annat avsett avstånd, basal handhygien, åtgärder för 

distansarbete, distansmöten och mycket annat. 

Personalöversikt 

Anställda i Vaxholms stad 2017 2018 2019 2020 2021 

Antal anställda 673 858 868 844 666 

kvinnor (%) 79 79 76 77 76 

män (%) 21 21 24 23 24 

Antal tillsvidareanställda 496 610 624 611 489 

kvinnor med tillsvidareanställning (%) 81 76 75 76 77 

kvinnor deltid (%) 28 27 27 24 18 

män med tillsvidareanställning (%) 65 57 57 61 62 

Män deltid (%) 22 23 18 19 3 

Antal tidsbegränsade anställningar 94 135 106 120 103 

Antal timanställda 83 113 138 113 74 

Förändringen i antal anställda mellan 2017 och 2018 beror på återgång av drift av särskilt boende i 
egen regi. Augusti 2021 skedde verksamhetsövergång av särskilt boende till utföraren Förenade 
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Care AB, vilket förklarar skillnaden mellan 2020 och 2021.   

Bolagen 

Anställda i Roslagsvatten 2018 2019 2020 2021 

Antal anställda 125 141 165 182 

Kvinnor (%) 43 44 43 45 

Män (%) 57 56 57 55 

Antal tillsvidareanställda 122 137 161 174 

Kvinnor med tillsvidareanställning (%) 96 98 95 95 

Män med tillsvidareanställning (%) 99 96 100 96 

 

Andel heltid/tillsvidareanställda 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans med Kommunal lanserat en satsning på att 
driva frågan om heltidsarbete framåt. Heltidsarbete är avgörande för att möta välfärdens stora 
behov av personal och för att öka jämställdheten i samhället. Målet med överenskommelsen mellan 
SKR och Kommunal är att heltidsarbete ska vara det normala i välfärden 2021. Under 2020 kom 
parterna överens om att det partsgemensamma arbetet ”Heltidsresan” förlängs till 31 december 
2024. 

Andel heltidsanställda per förvaltning december 2021 

 

Inom alla förvaltningar är en majoritet av medarbetare heltidsanställda.  Ett aktivt arbete pågår 

främst inom hemtjänst för att hitta lösningar för att fler kan arbeta heltid. Dialoger har förts med 

fackliga parter under året.  
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Andel tillsvidareanställda per förvaltning december 2021 

 

Antalet tillsvidareanställda är stabilt. I samband med verksamhetsövergången av särskilt boende 
höjdes andelen tillsvidareanställda inom socialförvaltningen. 

Personalomsättning 
Personalomsättningen ökade med 2,4 procent till 10,7 procent från 2020 till 2021.  Ökning kan vara 
en effekt av att arbetsmarknaden, trots pandemin, kommit igång i den kommunala sektorn jämfört 
med 2020. Det har funnits en arbetsbristsituation inom förskolan och måltidsenheten i Vaxholm 
stad, beroende på för litet antal barn. Konsekvensen blev, efter omplacering, att tre personer fick 
lämna sina arbeten. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Personalomsättning (%) 18,4 6,8 10,2 8,3 10,7 
(25,7*) 

*inkl. Verksamhetsövergång särskilt boende till Förenade Care AB 2021-09-01. 

Sjukfrånvaro  
Under 2021 minskade sjukfrånvaro i staden med 0,2 procentenheter jämfört med genomsnittet 
2020. Dock syns en ökning i slutet av året, främst beroende på omikronvarianten av coronaviruset, 
med höga sjuktal i främst utbildningsförvaltningen under den fjärde vågen av pandemin.  
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Denna graf visar sjukfrånvaron under hela 2021.  

Den totala sjukfrånvaron har stannat på 7,4 % under 2021 dvs. 0,2 % mindre än tidigare år.  

 
Denna bild visar den totala sjukfrånvaron i Vaxholm stads per förvaltningar 2015–2021.  

Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen är de som påverkats mest av pandemin och haft 
högst sjukfrånvaro under 2021. Socialförvaltningens sjukfrånvaro minskade dock något under 2021 
medan den ökade inom utbildningsförvaltningen. Nedgången av sjukfrånvaron inom 
socialförvaltningen kan vara en effekt av verksamhetsövergång av särskild boende 1 september 
2021. 

 
 

Bilden visar totala sjukfrånvaron i de mest utsatta verksamheterna under 2021 års pandemiutbrott.  

Långtidssjukskrivningen (>60 dagar) har ökat från 39,6 procent 2020 till 48,9 procent för 2021. I 
ökningen kan vi se frånvaro på grund av postcovid, väntetid för operationer och psykisk ohälsa.    
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Sjukfrånvaro 2017 2018  2019 2020 2021 

Total sjukfrånvaro 6,7 5,9 5,9 7,6 7,4 

kvinnor (%) 7,5 6,5 6,5 8,4 8,2 

män (%) 3,5 3,7 3,6 4,8 4,8 

-29 år (%) 5,6 4,2 3,6 5,2 4,3 

30-49 år (%) 8,0 5,5 5,5 6,9 6,5 

50- år (%) 5,8 6,8 6,9 9,0 9,1 

sjukfrånvaro långtid (%) (>60 
dagar) 

47,8 42,7 45,9 39,6 48,9 

Antal sjukdagar per anställd   25 26 36 

 
Bolagen  

Sjukfrånvaro Roslagsvatten 2019 2020 2021 

Total sjukfrånvaro (%) 2,96 4,10 3,82 

Sjukfrånvaro långtid(%) (>60 dagar) 0,29 1,16  1,09  

 

Kompetensförsörjning 
En förutsättning för att kunna tillgodose kommunens  behov av kompetensförsörjning är att 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Detta betyder framför allt att Vaxholms stad kan erbjuda 
stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter, en verksamhet med tydliga mål, tydliga ledare och 
god kvalitet.  

Fokusområden inom kompetensförsörjning är: attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser, 
ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat samt engagerade medarbetare med rätt 
kompetens.  

Under 2021 har Vaxholm stad fortsatt arbetet med värdestyrning och kultur genom att förtydliga 
vad detta står för inom verksamheterna  och vidareutveckla det främjande förhållningsättet som en 
grund för kommunens ledar-och medarbetaridé. Ett arbete pågår fortsatt med att integrera 
värdegrund i hållbarhetsarbetet och i processer, riktlinjer, rutiner och relevanta policys samt att 
marknadsföra och kommunicera Vaxholms stad unika förutsättningar som arbetsgivare både internt 
och externt. 

Under pandemin har det visat sig att distansarbete fungerar bra för vissa arbetsuppgifter inom 
administrationen. Därför har förutsättningarna för distansarbete formaliserats i en 
överenskommelse som kommer att gälla efter pandemin. 

Värdegrund och ledarskap 
Vaxholms stad värdegrund har testats hårt under de senaste årens pandemi där den fungerat som 
en värdefull kompass i arbetet. Vaxholms stads gemensamma värdeord är samspel, engagemang 
och respekt.  

För att åstadkomma ett hållbart arbetsliv har Vaxholms stad tagit fram en inriktande plattform som 
baseras på ett hälsofrämjande förhållningsätt som guidas av våra värderingar och där verktyget för 
att säkerställa detta är ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.  
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Under 2020 togs en ledaridé för ett hållbart ledarskap i Vaxholms stad fram. Under 2021 slutfördes 
den ledarutvecklingsinsats som tidigare skjutits fram på grund av pandemin.  Den digitala 
kompetens som organisationen utvecklat gjorde det möjligt att genomföra hela insatsen digitalt för 
samtliga ledare. 

Medarbetarskap 
I maj 2021 lanserades också Vaxholm stads medarbetaridé för samtliga medarbetare. Aktiviteter 
har genomförts under hösten av respektive chef för att integrera medarbetariden i vårt dagliga 
arbete.  

Vår värdegrund präglar vårt arbete. Vaxholms medarbetare har visat stort engagemang och respekt 
under denna tid, och samspelat för att lösa situationen på bästa sätt för både invånare, boende, 
hemtjänstkunder, elever och närstående, vårdnadshavare och kollegor.  

Resultat av medarbetarundersökningen 
I medarbetarundersökningen för 2021 kan vi se att den arbetsrelaterade utmattningen (brist på 
återhämtning) och arbetstakt (tempot under arbetsdagen) åter ökat efter en nedgång 2020. Det är 
en trolig effekt av den press som det ständiga behovet av krishantering medfört, och som både 
medarbetare och ledare under två års tid hanterat.  

Resultatet av årets medarbetarundersökning visar att våra medarbetare presterat och fortsatt 
leverera tjänster med hög kvalitet trots rådande omständigheter. Naturligtvis finns skillnader i 
resultatet mellan olika verksamheter, men den totala prestationsnivån har ökat 2021 till 75,6, att 
jämföra med 2020 då den var 74,3.  

I undersökningen ingår SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) frågor som är underlag för 
totalindex HME (hållbart medarbetarengagemang). Vaxholms stads totalindex 2021 var 84, vilket 
kan jämföras med genomsnittligt resultat för alla kommuner som var 79. Även Vaxholms resultat 
för ledarindex var högt 2021 (85), i jämförelse med genomsnittet för alla kommuner som var 79. 
Jämfört med alla Sverige kommuner ligger Vaxholm stad på 6:e plats och i Stockholms län på delad 
1 plats. 

 

HME Vaxholm jämfört med alla kommuner 2014–2021 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  

Skatteunderlaget 
SKR:s prognos i december 2021 för skatteunderlaget 2021 var att det ökade med 4,6 procent. Den 
preliminära bedömningen i början på 2022 är att ökningen förmodligen blev större, 5,0 procent 
vilket kommer att gynna 2022 års resultat. Det har varit en kraftig återhämtning efter det svagare 
året 2020. Nu när farten i återhämtningen saktar ner något minskar tillväxttakten i 
skatteunderlaget. Ökningstakten ligger dock högre 2022 och 2023 än genomsnittet de tio senaste 
åren.  

Demografin 
Befolkningen växer i Sverige, särskilt i yngre och äldre åldrar, vilket ökar kommunsektorns kostnader 
om alla ska få samma välfärd som i dag. Samtidigt som vi har en snabb ökning av barn och unga blir 
kostnaderna för den stora fyrtiotalistgenerationen allt mer märkbara inom hälso- och sjukvården 
och så småningom även i äldreomsorgen. De personer som föranleder de högsta kostnaderna är 
barn, unga och gamla, då välfärdens verksamheter, såsom äldreomsorg, barnomsorg, skola och 
sjukvård, främst riktar sig mot dessa grupper. Utmaningen är att ökningen av de personer som står 
för det mesta av skatteintäkterna, personer i yrkesverksam ålder, är betydligt blygsammare. 
Eftersom alla kommuner ingår i ett kommunalutjämningssystem så påverkas alla av rikets 
befolkningsstruktur. I Vaxholms stad förväntas andelen 80+ öka mest i relation till den totala 
befolkningsmängden. Staden prognostiserar en minskad andel barn mellan 6-15år som går i 
grundskolan.  

Period av låga räntor och låg inflation 
Vi har under flera år haft låga räntor och låg inflation. Under 2020 medförde krisen att 
konsumentprisinflationen generellt försvagades världen över, inte minst genom sjunkande 
energipriser. Svensk inflation bottnade och har sedan, liksom i delar av omvärlden, stigit bland 
annat som följd av en tydlig rekyl i energipriser. SKR gör bedömningen att inflationen inte är något 
större problem i Sverige om man räknar bort energipriserna. Prognoserna har alltid pekat på höjda 
räntor. Prognoserna har reviderats och räntehöjningarna har uteblivit under flera år. Det vi kan se 
nu är tydliga signaler på att räntorna är på väg att höjas på riktigt.  

Pensionsförpliktelser för kommunen och kommunkoncernen 
Nyintjänade pensionsförmåner redovisas som en avsättning i balansräkningen. Pensionsförmåner 
intjänade före år 1998 skall redovisas under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. 
Pensionsprognoserna har visat sig vara volatila under flera år vilket får en effekt på resultat och 
ekonomisk ställning. Pensionsförpliktelsen har inte tryggats i en pensionsförsäkring eller 
pensionsstiftelse.  

Pensionsskuld (mnkr) 2021 

Kortfristig skuld, individuella valet 14,1 

Avsättning för pensioner  101.6 

Ansvarsförbindelse  129,2 

Summa 244,9 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Översikts- och detaljplaner 
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, Vaxholm 2040, pågick fram till sammanställning av 
samrådet hösten 2021. Därefter har arbetet pausats i avvaktan på att ett kulturmiljöprogram tas 
fram. Den 19 mars 2021 vann detaljplan Storäng östra, dp 401, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en 
utveckling/förtätning av befintlig bebyggelse i området. Den 6 april 2021 vann också detaljplan 
Resarö mitt, dp 382, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en gång- och cykelväg längs hela 
Överbyvägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, en utveckling av bostadsbebyggelse i området. 
Under hösten har ett första viktigt led i genomförandet av detaljplanen utförts genom att 
nödvändiga ansökningar om förrättningar har lämnats in till Lantmäteriet. 

Renovering av kajerna i stadskärnan 
Vaxholms stad har beviljats medfinansiering av Trafikverket genom stadsmiljöavtal i arbetet med 
kajrenoveringen. Ett stöd på 50% av kostnaden, motsvarande 185,75 mkr. 
Den 21 december togs det första officiella spadtaget för att påbörja den kommande 
kajrenoveringen. 

Stadsbyggnadsprojekt för nya bostäder och verksamheter 
Rivningsarbetet på Norrberget har under våren avslutats. Exploatören Besqab har tillträtt sin första 
etapp och påbörjat markarbeten. Parallellt har kommunen färdigställt utredningshandlingar för 
SÄBO Norrberget och erhållit ett politiskt inriktningsbeslut. 

Nytt gemensamt avloppsreningsverk 
Vid kommunfullmäktigesammanträdet 19 april beslutades att Vaxholmsvatten ska ingå i ett samägt 
bolag med Österåkervatten för att anlägga, äga och driva det nya avloppsreningsverket. 
Projektarbetet påbörjas nu och bygget är planerat att starta under 2023. Det nya 
avloppsreningsverket beräknas stå klart 2026. 

Coronapandemin 
Kommunens krisledning har fortsatt varit aktiv för att jobba förebyggande och långsiktigt med 
pandemin och dess påverkan på vår verksamhet och vårt geografiska område. 

Särskilt boende 
Överlämnandet av driften av Vaxholms särskilda boende till Förenade Care gjordes 1 september. 
Processen inför och efter överlämnandet skedde planenligt. Övergången har följts upp genom 
samverkansmöten varje månad samt via en tät kommunikation. 

Genomlysning stadsbyggnadsförvaltningen 
Som ett stöd i utvecklingen av stadsbyggnadsförvaltningen har en genomlysning genomförts under 
vintern/våren 2021. Genomlysningen syftade till att beskriva stadsbyggnadsförvaltningens arbete 
och att identifiera utmaningar.  

I början av 2021 har den handlingsplan som tagits fram efter genomlysning av enhetens verksamhet 
våren 2020, godkänts av stadsbyggnadsnämnden. Åtgärdsplanen innehåller nio punkter. Arbete 
med att genomföra åtgärderna i handlingsplanen har pågått under hela året, utifrån de rådande 
arbetsförutsättningarna med hög arbetsbelastning och rådande pandemi. Fem av de nio punkterna 
är åtgärdade och arbete pågår med resterande fyra punkter. 
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Händelser efter bokslutsdagen 

Rysslands invasion av Ukraina som inleddes den 24 februari kan komma att påverka kommunens 
verksamhet och ekonomin framåt. Den högre inflationen utifrån ökade energi- och livsmedelspriser 
påverkar de långa räntorna som är på väg uppåt vilket innebär att det blir dyrare att låna. FN:s 
flyktingorgan UNHCR beräknade i början av mars att ca 4 miljoner ukrainare kommer att fly och EU 
har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina ska erbjudas 
tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU.  Flyktingar från Ukraina kommer därmed att 
ges ett tillfälligt uppehållstillstånd i minst ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. De 
har då rätt att bland annat gå i skola och arbeta. Migrationsverket kommer att finansiera 
kommuners och regioners kostnader även om de ukrainska flyktingarna inte är asylsökande. 
Kommunen höjer nu sin beredskap för att kunna möta de ekonomiska utmaningarna som kriget och 
säkerhetsläget innebär. Ett antal evakueringsplatser har färdigställts i kommunen utifrån förfrågan 
från Migrationsverket.  

Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset 

Kommunstyrelsen 

Kommunledningskontoret har fortsatt en ledande och samordnade roll i arbetet med anledning av 

Corona. Alla enheter har varit berörda och mycket tid och resurser har gått till det. 

En krisledningsgrupp ledd av kommunchef, med representanter från samtliga förvaltningar och där 
kommunstyrelsens ordförande ingår, har under hela pandemin haft veckovisa möten. Gruppen har 
varit ett viktigt forum för informationsutbyte och samordning. Tillsammans har man kunnat fatta 
beslut om åtgärder och informationsinsatser för en effektiv och säker hantering av pandemins 
utmaningar. Representanter från krisledningsgruppen har också regelbundet deltagit i möten med 
nätverket Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Deltagande kommuner i SSR har samlats kring 
gemensamma inriktningar för att medborgarna i regionen ska uppleva så likvärdig hantering av 
pandemin som möjligt. 

HR-enheten har haft en central roll i arbetet och bland annat arbetat med följande: 

• Ett aktivt deltagande i kommunens övergripande krisledningen varje vecka. 
• Följa bemanning och frånvaroutvecklingen i organisationen veckovis och rapportera till 

krisledning. 
• Följa och informera om rekommendationer och nya riktlinjer från FHM, Arbetsmiljöverket, 

Försäkringskassa med flera rörande pandemin. 
• Förmedla information löpande till medarbetare och chefer bland annat på intranätet 

stimmet. 
• Stödja chefer i sitt arbetsmiljöansvar och med risk- och konsekvensanalyser. 
• Stödja och delta i förvaltningarnas krisledning. 
• Redovisa och rapportera status av personalläget för politik och fackliga organisationer 

under pandemin. 
• Samordna arbetet inför återgång efter distansarbetet, bland annat genom att driva 

förvaltningsöverskridande arbetsgrupper för att planera för återgång, 
informationsinhämtning från enheter och omvärldsspaning samt formalisera formerna för 
framtida distansarbete. 
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Kommunikationsenheten har koordinerat Vaxholms stads kommunikationsinsatser i samarbete 
med alla aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Utöver att bidra i arbetet med att 
förankra och kommunicera regionala och nationella riktlinjer och beslut har enheten medverkat vid 
kommunens pandemikrisledning varje vecka och vid de samordnande digitala SSR-mötena två 
gånger per vecka. Kommunikationsenheten har under hela pandemin besvarat medias frågor och 
arbetat med att på olika vis ta fram lokalt anpassad kommunikation för att tränga igenom i det stora 
informationsflödet, och i högre grad nå den lokala målgruppen. På webben har ständigt 
uppdaterade coronasidor med samlad information funnits genom hela pandemin, och i 
nyhetsflödet liksom på facebook har kontinuerligt både lokala och regionala pandemirelaterade 
nyheter uppdaterats. Allmänheten har i via varje nytt nummer av kommunens tidning, Viktigt i 
Vaxholm, nåtts av uppdaterad information om förhållningsregler, vaccination och vart allmänheten 
hittar den senaste säkerställda informationen. Information i kortare format har varje månads sänts 
till alla hushåll via kommunens informationssida i tidningen Lotsen. 

Kansli- och serviceenheten har deltagit i det centrala krisledningsarbetet via kansli- och 
servicechefen under hela pandemin. I övrigt har mycket tid lagts på att anordna väl fungerande 
digitala nämndmöten för de förtroendevalda i kommunen. Reception och vaktmästare har avlastat 
övriga enheter genom att de varit på plats i högre grad än övriga verksamheter i kommunhuset. 

Näringslivsenheten har arbetat vidare med att ta fram stödåtgärder för Vaxholms företag. 

Hållbarhetsenheten har försökt ställa om fysiska insatser och aktiviteter till digitala som genomförts 
direkt till medborgare. Exempel på dessa är föräldrastödsinsatser, inspirationsföreläsningar och 
medborgarmöten tillsammans med Polisen. 

Turistbyrån var stängd för fysiska besök från 1 december 2020 – 18 april 2021 som ett led att 
minska smittspridningen i samhället. Det var istället möjligt att ringa eller mejla för att få 
information. Turistbyrån öppnade igen den 19 april. Via bland annat skyltning har maxantal 
personer som fått vistas i turistbyrån samtidigt reglerats. 

Upphandlingsenheten jobbade under 2021 både på distans och på plats men har följt 
rekommendationer som kommunen och folkhälsomyndigheten har gått ut med. Verksamheten har 
pågått oförhindrat. Planerade upphandlingar har genomförts och stöd till verksamheterna har getts 
i enlighet med efterfrågan. 

IT-enheten: Under 2021 har arbetet fortsatt med att leverera en IT-plattform för fortsatt 
distansarbete. Möjligheten för samtliga anställda att arbeta på distans möjliggörs via stadens VPN-
tjänst. Översyn och utökning av internetkapaciteten fortsätter för att möta upp det stora antalet 
distansarbetare och skolornas behov av digital undervisning. I och med det stora antalet 
distansarbetare har helpdesk även arbetat med många ärenden för att lösa anställdas inställningar i 
deras privata kommunikationsutrustningar. IT-enheten har också agerat som stöd för stadens 
digitala möten. 

Säkerhetsenhetens medarbetare delar sitt uppdrag mellan Vaxholm och Danderyd. Deras fokus i 
pandemihanteringen har legat på att stödja Danderyd operativt, men vid behov funnits med som 
rådgivande stöd för Vaxholm. 
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Planenhetens arbete har påverkats av pandemin, både i det interna samarbetet men också i 
dialogen med medborgarna. Den digitala dialogen har blivit mer komplicerat och tidsödande i och 
med att fysiska möten undvikits. Periodvis har medarbetare varit sjuka, vilket har gjort att 
tidsplaner delvis har skjutits fram. 

Exploateringsenheten har regelbunden kontakt med entreprenörer, konsulter och exploatörer i 
bygg- och stadsbyggnadsprojekt. Fysiska möten inomhus har begränsats och restriktioner har 
efterlevts med avstånd till varandra även i samband med platsmöten på byggarbetsplatser. 
Komplikationer i att hålla projektgruppsmöten internt och med externa parter har medfört 
generella tidsfördröjningar i samtliga projekt vilket medfört försenat genomförande avseende bland 
annat avtal, detaljplaner och byggnationer. 

Möten med externa intressenter avseende markköp och exploateringar av olika slag har skjutits på 
framtiden. Interna upphandlingsarbeten har under pandemin påverkats tidsmässigt med 
förseningar i förhållande till uppsatta tidsplaner. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kvalitet  
Både förskolor och skolor anger att kommunikationen mellan hem och skola/förskola försvårats 
under pandemin. För förskolans del syntes det i årets brukarundersökning. Vårdnadshavarna visade 
en lägre rekommendationsgrad och fler ansåg att de inte fick tillräcklig information om barnets 
utveckling. 

Ökat fokus på digitalisering har medfört att skolan använt fler digitala verktyg i undervisningen, 
vilket troligen påskyndat utvecklingen mot en högre digital kompetens bland både barn, elever och 
personal. Det finns elever i skolan som gynnats av pandemin genom att de fått en bättre och 
lugnare studiemiljö i hemmet. Trots att pandemin inneburit en högre frånvaro har eleverna lyckats 
nå sina kunskapsmål generellt. 

Skolorna har kunnat fokusera på närundervisning i stor utsträckning. Endast vid få tillfällen har 
beslut tagits om distansundervisning för enstaka klasser eller stängning av skola, i samråd med 
smittskyddsläkare. Skolorna har inte kunnat genomföra fysiska möten som elevhälsokonferenser, 
föräldramöten och arbetsplatsträffar i önskvärd utsträckning. Bristen på fysiska möten är något som 
kan leda till kvalitetsbrister och upplevda brister i kommunikationen från elevers och 
vårdnadshavares sida. 

Skolsköterskorna har i god samverkan med varandra samt inom och mellan skolorna samordnat 
vaccineringen av eleverna i årskurs 6 - 9 enligt plan. 

Kulturskolan har inte kunnat genomföra konserter och uppspel som planerat. Fjärr- och 
distansundervisning har varit utmanande speciellt för nybörjare, yngre elever och i 
gruppundervisningen. 

Måltidsenheten har trots pandemin lyckats servera mat på rätt tid och till rätt kvalitet lagad från 
grunden, även om menyn blev något förenklad för att minska trängsel i matsalarna. 

På förvaltningskontoret har flexibla och kreativa lösningar medfört att kvaliteten gentemot 
intressenter har kunnat upprätthållas i stor utsträckning. Enheten för samverkan- och stöd har 
skapat möjlighet för mer flexibla, digitala mötesforum vilket har lett till bättre tillgänglighet 
gentemot intressenterna. Medarbetarna har också utvecklat sin digitala kompetens. 
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Livsmiljö  
Pandemin har påverkat medarbetarnas upplevelse av arbetsbelastning negativt, vilket syns inom 
alla verksamhetsområden. Det finns en osäkerhet inför framtiden och vad som händer efter 
pandemin. En ökad sjukfrånvaro har inneburit att medarbetare som varit fysiskt på plats har behövt 
vara extra flexibla och utföra arbetsuppgifter som annars inte är ordinarie. I vissa perioder och inom 
vissa verksamheter har tillgången till vikarier varit osäker och skapat ytterligare oro och ökad 
upplevelse av arbetsbelastning. 

Trots pandemin har medarbetarundersökningen gett goda resultat i det stora hela. Resultatet av 
Arbetsrelaterad utmattning bekräftar dock upplevelsen av trötthet bland medarbetarna - något 
som är kommunövergripande. 

Ekonomi  
Ett behov av ett ökat antal vikarier samt svårigheter att få tag i dessa har inneburit högre, 
extraordinära kostnader för förskolor, skolor och måltidsenheten. Det har även funnits ett ökat 
behov av resursassistenter under pandemin. 

Kulturskolan har haft svårare att rekrytera nya elever på grund av att det varit svårt att 
marknadsföra verksamheten under pandemin. Verksamheten har inte lyckats fylla alla lediga platser 
vilket medför förlorade intäkter. 

Måltidsenheten har haft ökade kostnader för personal (vikarier), material och råvaror på grund av 
pandemin. Rengöringsmedel och desinfektionsmedel samt engångsprodukter har inneburit ökade 
kostnader. Det har även varit brist på dessa med ökade priser som en konsekvens. När elever äter i 
klassrummen blir serveringen dyrare eftersom maten måste fördelas på mindre kantiner. Det ökade 
även matsvinnet temporärt och ökade behovet av diskmedel. Då elever inte åt i samma 
utsträckning på skolan på grund av hemundervisning balanserades dock dessa extra kostnader. 

Folkhälsomyndigheten har varit vägledande. Verksamheterna och förvaltningen har regelbundet 
kommunicerat med vårdnadshavare via skolplattformen Vklass. Krisledningsmöten har hållits varje 
vecka för att följa upp konsekvenserna av pandemin samt hur smitta kan förebyggas. 

Utbildningsförvaltningen har tilldelats statliga bidrag och ersättningar som syftar till att bidra till 
goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa 
till följd av covid-19-pandemin. Försäkringskassan har betalat ut ersättning för sjukkostnader för 
personalen. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Coronapandemin har påverkat alla enheter, liksom alla andra verksamheter inom förvaltningen och 
kommunen. Att arbeta på distans i den omfattning som varit aktuell för vissa medarbetare under 
pandemin (85‐95 procent), kräver att man skiljer på arbetstid och fritid, och att man inte jobbar för 
länge och intensivt i sträck utan mikropauser. Det är inte heller lika enkelt med informationsutbytet 
kolleger emellan, som det är i anslutning till fikapauser på kontoret. Distansarbetet kan också leda 
till upplevelse av brist på socialt sammanhang och att man inte får den energi som kan uppstå i 
arbetet kolleger emellan på en fysisk arbetsplats. Många känner sig trötta på att arbeta på distans 
och bara väntar på att åter kunna få komma till kontoret och arbeta tillsammans. 

Allmänkulturen  
Pandemins påverkan på kulturlivet har varit mycket stor. Det har varit en utmaning att planera 
verksamheten. Med något lättade restriktioner var det möjligt att genomföra promenadteater och 
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utomhusbio under sommaren. Kulturnatten i oktober kunde genomföras enligt plan. Det har också 
varit möjligt att sända konserter via webben då man har investerat i teknisk utrustning under året. 
Teaterföreställningar för barn som skulle ha gått på våren kunde nu spelas under hösten. I slutet av 
december kom nya restriktioner och jul‐ och nyårskonserten ställdes in. Den kulturansvariga har 
arbetat på distans i så stor utsträckning som möjligt, även kulturrådsmötena hölls på distans fram 
till hösten. 

Fastighetsenheten  
Den höga sjukskrivningsnivån hos entreprenörerna har varit enhetens största utmaning relaterat till 
pandemin. Enheten har löpande stöttat kommunens arbete med att säkerställa efterlevnad av 
gällande restriktioner.  

Stadsbiblioteket 

Hela året har präglats av pandemin. Stadsbibliotekets lokal var stängd i början av året och öppnade 

för besökare den 25 januari, med reducerade öppettider. Sedan sommaren har biblioteket i stort 

sett kunnat hålla öppet som vanligt. Under våren turades personalen om att arbeta på distans, och 

från sommaren och framåt har det mesta av arbetet skett på plats. Det har varit svårt att planera 

verksamheten och ha framförhållning. Biblioteket har tappat mycket gentemot skolor och förskolor 

då de inte haft möjlighet att besöka biblioteket som vanligt. Det är bekymmersamt med tanke på 

barns läsning. 

Tekniska enheten 

Tekniska enheten anordnade tillfälliga sommarparkeringar, ökad parkeringsbevakning kring 

badplatser för att möta räddningstjänstens behov av tillgänglighet och ökad städning av offentliga 

toaletter och tömning av papperskorgar. På fritidssidan har föreningslivets aktiviteter begränsats på 

grund av rådande restriktioner. Många avbokningar har gjorts av halltider. Ungdomsidrotten fick 

dispens att utöva sina idrotter och under sommaren har det även öppnats upp för vuxna och 

privatpersoner. Inventering av platser som kan påverkas av vistelseförbud gjordes tillsammans med 

polis och skolan. En framtagning av rutiner för tillvägagångssätt och skyltning togs fram och 

tillämpades vid ett tillfälle under året. Kontroller utfördes av entreprenörer och sommararbetare på 

badplatser och allmänna ytor under sommaren. 

Socialnämnden 

Övergripande 
Bemanningen har varit god i samtliga verksamheter. Ingen större påverkan av sjukfrånvaro på grund 
av covid-19. Samtliga medarbetare som ville vaccinera sig inom äldreomsorgen gjorde det i 
februari/mars. En andra och tredje vaccindos erbjöds alla medarbetare under senare delen av året. 
Fysiska möten har minskat markant under pandemin. Ökad andel av personalen har lärt sig att 
använda den teknik som finns att tillgå, tex Skypemöten. 

Avdelningen för myndighetsutövning 
Distansarbetet har fortsatt under året. Fysiska möten hålls endast i undantagsfall. De digitala 
mötena har blivit en vana och något som medarbetarna även framledes kommer att använda i vissa 
sammanhang. 

Avdelningen för egen regi 
Dagverksamheterna hölls öppna med mindre grupper. Under senare delen av året kunde de öppnas 
upp igen med viss försiktighet. 
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Träffpunkten Kanonen har hållits stängd, men öppnades upp sista maj. Dock med restriktioner om 
max antal personer och hålla avstånd vid sammankomsterna. 

Skyddsutrustning 
Tillgången på skyddsutrustning har varit god. Bristvaruavtalet har inte behövt nyttjas, då 
verksamheterna kunnat beställa skyddsutrustning från det ordinarie avtalet. 

Stadsbyggnadsnämnden 

Coronapandemin har påverkat bygglov‐ och GIS‐enhetens verksamhet, liksom alla andra 

verksamheter inom förvaltningen och kommunen. Att arbeta på distans i den omfattning som varit 

aktuell för vissa medarbetare under pandemin (85‐95 procent), kräver att man skiljer på arbetstid 

och fritid, och att man inte jobbar för länge och intensivt i sträck utan mikropauser. Det är inte 

heller lika enkelt med informationsutbytet kolleger emellan, som det är i anslutning till fikapauser 

på kontoret. Distansarbetet kan också leda till upplevelse av brist på socialt sammanhang och att 

man inte får den energi som kan uppstå i arbetet kolleger emellan på en fysisk arbetsplats. Många 

känner sig trötta på att arbeta på distans och bara väntar på att åter kunna få komma till kontoret 

och arbeta tillsammans. 

En stor andel distansarbete medför också att vissa arbetsmoment kan bli omständligare. I äldre 

ärenden är fortfarande huvuddelen av alla ritningar och andra dokument fysiska och finns endast i 

fysisk akt i bygglovsarkivet på kommunhuset. Man behöver då styra upp arbetet utifrån detta och 

planera sina inbokade arbetsdagar på kontoret med att hantera dessa ärenden, vilket oftast inte är 

optimalt i förhållande till arbetsflödet i de pågående ärenden som ska hanteras.  

Även gransknings‐, samsyns‐, fördelnings‐, enhets‐ och andra typer av möten blir svårare att hålla 

ihop, då stora delar av den social interaktion och mötesdynamiken faller bort i digitala möten.  

Nästan alla byggnadsnämnder i landet har sett en ökande ärendemängd under pandemin 2020 och 

2021. Detta är något som även har märkts av här i Vaxholm. Den stress som detta medför för 

handläggarna är svårare att hantera vid distansarbete än när möjlighet finns till social interaktion 

med arbetskollegorna. Det är viktigt att vara medveten om att den stora andelen distansarbetet 

under pandemin har påverkat arbetet på olika sätt och att alla gör så gott de bara förmå i denna 

situation, men att det också ser olika ut från medarbetare till medarbetare hur stor inverkan på 

arbetet denna situation har haft. Samtidigt ska sägas att visst arbete kan ske mer fokuserat vid 

distansarbete och att medarbetare upplever att de får mer gjort när de nu jobbat på distans, än vad 

som tidigare var fallet när man arbetade på kontoret. Minskad restid som kan läggas på andra 

privata aktiviteter har också upplevts som något positivt för de allra flesta medarbetarna.   
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Den kommunala koncernen 
Kommunala koncernföretag är de juridiska personer över vars verksamhet, mål och strategier 
kommunen har ett varaktigt betydande inflytande. Kommunen kan utöva ett sådant inflytande själv 
eller tillsammans med ett eller flera kommunala koncernföretag. Om inflytandet inte är betydande, 
anses den juridiska personen ändå vara ett kommunalt koncernföretag, om den har särskild 
betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi. Den kommunala koncernen är kommunen 
tillsammans med de kommunala koncernföretagen.  

Inflytande i bolag och organisationer 

• Vaxholms Smeden 3 AB (100 %) 

• Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB (100 %) 

• Rindö skoltomt AB (100 %) 

• Vaxholms fästnings museum AB (15 %) 

• Roslagsvatten AB (12,6 %) 

• Vaxholmsvatten AB (1,0 %) 

• Stockholmsregionens Försäkring AB (0,98 %) 

• Inera AB (0,16 %) 

• Kommuninvest ekonomisk förening 

Vaxholms Smeden 3 AB huvudsakliga syftet är att förvalta och hyra ut lägenheter i fastigheten 
Vaxholm Smeden 3. Den största hyresgästen är stadens egna verksamheter. I fastigheten inryms 
förutom lägenheter också en mataffär. Det finns inga anställda i bolaget, utan bolaget administreras 
genom stadens förvaltning.   

Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB förvärvades under 2015 som ett strategiskt markköp. Bolagets 
huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut fyra kommersiella lokaler. Styrelsen i båda bolagen 
utgörs av Vaxholms stads ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Det finns inga anställda i 
bolaget, utan bolaget administreras genom stadens förvaltning.   

Rindö skoltomt AB förvärvades under 2021 som ett strategiskt markköp. Bolaget äger marken som 
Rindö skola står på och arrenderar i sin tur marken till kommunen.  

Aktier förvärvades i Vaxholms fästnings museum AB under 2021. Utställningarna i muséet visar på 
en viktig del av Vaxholms historia, vilket medför att det är intressant för kommunen att säkerställa 
dess fortlevnad men också kunna vara med och påverka utvecklingen. 

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

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

Stockholmsregionens försäkrings AB (SRF), är ett aktiebolag vars ägare är 21 av 26 kommuner inom 
Stockholms län. Bolaget bildades år 2008. SRF har tillstånd att bedriva alla för kommunerna aktuella 
former av skadeförsäkring inklusive återförsäkring. Bolaget har även som syfte att vara ett stöd för 
kommunal riskhantering med målet att på ett optimalt sätt minska skador, förluster och störningar 
samt att skapa effektiva, trygga och säkra kommuner.  
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Kommuninvest erbjuder svenska kommuner och regioner finansförvaltning med fokus på utlåning 
och rådgivning. Ägarna består av 294 kommuner och regioner. Medlemsantalet är ständigt ökande. 
Vaxholms stad blev medlem år 2009. 

Inera AB ägs av Sveriges kommuner och regioner (SKR), samt regioner och kommuner. Genom att 
erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Inera 
koordinerar och utvecklar också gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare 
och beslutsfattare. Vaxholms stad blev delägare i Inera AB under 2017. 

Staden är medlem i följande kommunalförbund: 

• Norrvatten 

• Storstockholms Brandförsvar 

• Samordningsförbundet Södra Roslagen 

Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet 
till 14 medlemskommuner med stark expansion i norra Storstockholm. Norrvatten är Sveriges fjärde 
största dricksvattenproducent med 55 anställda. Vårt vattenverk, Görvälnverket, ligger vid Mälaren 
i Järfälla kommun. 

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund med tio samarbetande kommuner. 
Verksamheten innefattar räddningstjänst vid brand eller nödläge, förebyggande arbete för att 
minska bränder och olyckor i samhället och tillsyn av exempelvis skolor och sjukhus. Verksamheten 
omfattar 16 brandstationer och tio räddningsvärn. Brandförsvaret har personal i beredskap dygnet 
runt. Beredskap finns även i form av olika specialfunktioner, såsom räddningsdykning och 
internationell snabbinsatsstyrka. 

Samordningsförbundets ändamål är att inom kommunernas geografiska område svara för en 
finansiell samordning mellan huvudmännen inom rehabiliteringsområdet insatser. Insatserna ska 
avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa 
uppnår eller förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete. 
Samordningsförbundet Södra Roslagen bildades 2014. Förbundet utökades 2019 och finansieras 
idag av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt kommunerna Danderyd, 
Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. 

Staden har två gemensamma nämnder: 

• Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd tillsammans med Täby kommun 

• Överförmyndarnämnd tillsammans med Värmdö kommun 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH), är en gemensam tillsynsmyndighet för Täby 
kommun och Vaxholms stad. SRMH arbetar med frågor angående enskilda avlopp, bergvärme, 
matförgiftning från restaurang eller butik, mark- eller vattenförorening och inomhusmiljö. SRMH är 
också den myndighet som handlägger ärenden och utövar tillsyn enligt alkohollagen och 
tobakslagen och utför kontroll av vissa receptfria läkemedel. 

Värmdö kommun och Vaxholms stad bildar tillsammans en gemensam överförmyndarnämnd sedan 
2011. Överförmyndarnämnden är en för kommunen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i de 
flesta avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för 
respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som 
har ställföreträdare inte ska lida rättsförluster. Administrationen flyttades under 2020 till Nacka 
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kommun som sköter den löpande verksamheten för det tre kommunerna Vaxholm, Värmdö och 
Nacka. 

Sammanställda räkenskaper 
Sammanställda räkenskaper har upprättats för Vaxholms Smeden 3 AB samt Roslagsvatten AB. 
Övriga kommunala koncernföretagen är undantagna från skyldigheten att upprätta sammanställda 
räkenskaper. 

• Vaxholms Smeden 3 AB (100 %) 

• Roslagsvatten AB (12,6 %) 

Privata utförare  
Kommuner får enligt kommunallagen5 lämna över skötsel av kommunala angelägenheter till privata 
utförare. Om kommunen beslutar sig för att överlämna driften av en offentlig uppgift till en privat 
utförare, kvarstår ändå kommunen som huvudman för verksamheten, och är därmed fortfarande 
ansvarig gentemot medborgarna för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som 
bedrivs i egen regi.  

I tabellen listas verksamheter med privata utförare enligt definition i programmet samt vilken/vilka 
utförare kommunen har avtal med (augusti 2021).  

Socialnämnden 
Verksamhet Utförare 

Bostad med särskild service (gruppbostad och 

servicebostad samt daglig sysselsättning enligt LSS) 

Olivia omsorg 

Särskilt boende för äldre  Förenade Care (from 1 sep) 

Hemtjänst Olir AB 

Kontaktperson  Nordströms assistans 

Daglig verksamhet enligt LSS Olivia omsorg 

Öppen vård missbruk StepOne 

Ledsagarservice/Avlösarservice (LSS) Nordströms Assistans 

Persontransporter/Färdtjänst turbundna resor (del av 

BUN:s avtal) 

Sverige taxi  

Tvätt Samhall AB 

Mat Eatery 

Inköp Mathem 

 
 
 

 
510 kap. 1§ kommunallagen (2017:725) 
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Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Verksamhet Utförare 

Fastighetsförvaltning Redab 

Snöröjning Peab AB 

Gatuunderhåll och skötsel Peab AB 

Markskötsel -JRF Mark AB 

-TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar 

i Waxholm AB 

Reception/vaktmästeri Campus Vaxholm TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i 

Waxholm AB 

Lokalvård ISKO AB 

Barn- och utbildningsnämnden 
Verksamhet Utförare 

Skolskjuts Sverigetaxi i Stockholm AB 

Inom vuxenutbildningen och SFI samverkar Vaxholm med Danderyd, Täby, Vallentuna och 
Österåker genom Kunskapscentrum nordost (KCNO). KCNO har auktorisationsavtalet med 37 olika 
utbildningsanordnare och dessa avtal har ökat sedan auktorisationsstarten 2017.  

Uppföljning och resultat 
Enligt Program för uppföljning av privata utförare6 ska kommunstyrelsen i kommunens 
årsredovisning redovisa för fullmäktige hur arbetet med uppföljning har bedrivits och resultatet av 
denna.  

Uppföljning av plan för privata utförare 2021 för barn- och utbildningsnämnden har genomförts 
enligt plan och visar att utföraren överlag har kunnat genomföra sitt uppdrag men vissa brister har 
förekommit. Avtalsuppföljningen visar att utföraren i stort lever upp till kraven på de punkter som 
har kontrollerats.  

Uppföljning av plan för privata utförare 2021 för nämnden för trafik, fritid och kultur har 
genomförts enligt plan och visar att utförare i stort har kunnat genomföra sitt uppdrag men att 
vissa brister har förekommit. Inga behov av åtgärder bedöms behövas i nuläget.  

Ett undantagsfall från ovan är en leverantör av lokalvård där förvaltning valde att ej förlänga sista 
året av avtalsperioden och istället tecknat tillfälliga avtal med en annan leverantör. Detta på grund 
av bristande kvalitet och återkommande avvikelsehantering.  

Uppföljning av plan för privata utförare 2021 för socialnämnden har genomförts enligt plan och 
resultatet av 2021 års uppföljning visar att samtliga utförare utom två uppfyller de krav som ställs 
enligt genomförda kontrollpunkter. En handlingsplan i uppföljningsrapporten redovisar de 
aktiviteter som kommer att genomföras under 2022 i syfte att åtgärda uppmärksammade brister.  
Uppföljningsplan och resultat av uppföljningsplaner delges även kommunstyrelsen i separata 
ärenden.  

 
6 Änr: KS 2019/208.055 
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Förväntad utveckling 
Vaxholm ligger i en expansiv del av Sverige. Tillväxten i regionen, både ekonomisk och 
befolkningsmässigt är stark. För att skapa en långsiktig och hållbar samhällsutveckling krävs både 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som gemensamt och ömsesidigt stödjer varandra. 
Vaxholms stad visar riktning för dessa tre perspektiv samt för kvalitet av välfärdstjänster genom 
sina tre målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. 

Demografisk förändring 
Befolkningen växer i Sverige, särskilt i yngre och äldre åldrar. Detta innebär att kommunsektorns 
kostnader ökar om alla ska få samma välfärd som idag eftersom välfärdens verksamheter, såsom 
barnomsorg, skola, äldreomsorg och sjukvård, främst riktar sig mot barn, unga och äldre. Att 
kostnaderna ökar är en utmaning då personer i yrkesverksam ålder, som står för det mesta av 
skatteintäkterna, ökar i betydligt mindre omfattning. I Vaxholm ser vi kraftigt andel ökande i äldre 
medans utvecklingen snarare går nedåt i dem yngre åldrarna.  

Stadsbyggnadsprojekt 
Planering av stadsmiljön ska bidra till en god livsmiljö för Vaxholms stads invånare. Trygghet, 
service, kollektivtrafiknära, hållbart, tillgång till grön- och blåytor är viktiga kvalitetsbegrepp. En 
kommande utmaning är ett växande behov av platser på boende för äldre, så kallade särskilda 
boenden, samt långsiktigt hållbara lokaler för förskolor och skolor. Nya bostäder ger 
kommuninvånarna möjlighet, såväl unga som äldre, att bo kvar i kommunen. Vaxholm stad arbetar 
kontinuerligt med att, inte minst i avtal, säkerställa en god kvalitet i framtagandet av nya gator och 
gång- och cykelvägar, bostäder och kommunala servicefunktioner såsom förskolor, skolor och 
särskilda boenden. I planerade projekt är dokumentet: "Riktlinjer för ett hållbart byggande" 
vägledande. 

Invånare ska vara informerade och kunna ge synpunkter på planerad utveckling av Vaxholm. 
Förvaltningen har haft ett uppdrag att ta fram en ny översiktsplan och under våren och sommaren 
2020 har det arbetats intensivt med att utifrån politikernas vision ta fram ett konkret förslag till 
utveckling av Vaxholm fram till år 2040. Som underlag för samrådsförslaget har en 
kommunövergripande kartering och bedömning av klimatrelaterade risker med fokus på den 
byggda miljön utförts. I enlighet med barnkonventionen har stadsbyggnadsförvaltningen vidgat och 
fördjupat sitt arbete med att i större utsträckning möjliggöra för barnens rättigheter 
tillyttrandefrihet och rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Dialogen 
kommer att vidareutvecklas ytterligare med barn/ungdomar under 2022. 

Vaxholms nya översiktsplan Vaxholm 2040 var på samråd våren 2021. Arbetet med den nya 
översiktsplanen har pausats tills vidare från september 2021 och ärendet kommer att följas upp i 
början av nästa mandatperiod. Stadsbyggnadsförvaltningen har nu i uppdrag att utreda vilken typ 
av kulturmiljöunderlag som är nödvändiga för att kommunens kulturmiljövärden ska kunna 
tillvaratas på ett ändamålsenligt vis samt ta fram ett förslag till avgränsning, budget, tidplan och 
ramar för framtagandet av kulturmiljöprogram. Arbete med att ta fram ett kulturmiljöprogram 
kommer att pågå under 2022 och 2023. 
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Den befintliga stadsmiljön inklusive de allmänna intressena gällande bostäder, gator, vägar, gång- 

och cykelvägar utvecklas genom nya detaljplaner och exploateringsavtal. För att möta Vaxholms 

stads långsiktiga behov av förskolor, skolor och äldreboenden ses behovet över löpande. 

Planeringen av ett nytt särskilt boende för äldre på Norrberget har pågått ett par år och kommer 

fortsatt prioriteras under 2022 

Digitalisering 
Digitaliseringen och utvecklingen av ny teknik påverkar alla sektorer av samhället. Inom områden 
som transporter och energi bidrar digitaliseringen till nya, effektivare och mer hållbara lösningar. 
Den påverkar också var invånarna bor, studerar, arbetar samt hur de umgås och kommunicerar med 
varandra. Coronapandemin har påskyndat utvecklingen av digitala verktyg i arbetslivet. När många 
har arbetat hemifrån och fysiska möten behöver ersätta av andra alternativ har utvecklingen och 
användningen av digitala verktyg ökat kraftigt. Den här utvecklingen av hur vi arbetar, 
kommunicerar, möts, reser med mera har inneburit förändringar som kommer att bestå även efter 
att pandemin är över.  

Mer än 90 procent av Sveriges befolkning använder internet. Det gör att förväntningarna på 
kommunens digitala service ökar. Kommuninvånarna förväntar sig i allt högre grad enkla, snabba 
och anpassade lösningar för sina behov. Digitalisering kan utveckla formerna för insyn och 
delaktighet i kommunens beslutsprocesser och stärka medborgarinflytandet. Samtidigt finns risk för 
en digital klyfta om kommunen inte erbjuder andra alternativ för de kommuninvånare som inte tar 
del av den nya tekniken. Att skapa förutsättningar för att kunna ta till vara digitaliseringens 
möjligheter kommer att vara en huvudfråga inom kommunens verksamhetsutveckling framöver 
inom alla nämnder och förvaltningar.  

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

Hållbarhet i fokus 
Kommunstyrelsen har beslutat att FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030, ska 
implementeras i stadens alla verksamheter och en Hållbarhetsstrategi 2021–2030 beslutades i 
kommunfullmäktige i juni 2021.  

Avseende ekologisk hållbarhet är vattenfrågan aktualiserad. Det handlar om klimatanpassning för 
ett förändrat klimat med prioritering runt dagvatten och dricksvattenförsörjning. Även 
vattenkvalitet i alla våra vattenförekomster är prioriterad med målet att uppnå god kemisk och 
ekologisk status i kommunens vattenförekomster enligt miljökvalitetsnormerna (MKN).  

Inom social hållbarhet ligger fortsatt fokus på tryggt och inkluderande samhälle. Det sker genom ett 
strukturerat och övergripande trygghets- och säkerhetsarbete, i nära samverkan med Polisen samt 
ett kontinuerligt drogförebyggande arbete med fokus på unga. I linje med Agenda 2030 och de 
globala hållbarhetmålen fortsätter Vaxholms stad också arbeta för en jämställd service, för hälsa 
och välbefinnande via uppdrag psykisk hälsa och för goda livsvillkor för barn och unga genom bland 
annat en meningsfull fritid och föräldraskapsstöd. Se även information i Vaxholms stads 
hållbarhetsredovisning.  
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Ekonomiskt resultat 

I denna del redovisas en finansiell analys, samlad driftsredovisning på nämnds- och 
verksamhetsnivå, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt investerings- och 
exploateringsredovisning. 

 

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

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

Årets resultat 
Vaxholms stad redovisar ett positivt resultat med 145,9 miljoner kronor (mnkr). I jämförelse med 
budget är det 126,3 mnkr bättre resultat än planerat. Årets resultat som andel av skatter, 
statsbidrag och utjämning uppgår till 20,1 procent. Staden har därmed uppfyllt de finansiella målen 
om ett resultat på minst 2,0 procent av skatteintäkterna samt att budgetavvikelsen inte ska vara 
negativ. Resultatet har i genomsnitt de senaste fem åren varit 6,8 procent.  

Årets resultat 2017 2018 2019 2020 2021 

Årets resultat (mnkr) 27,3 14,6 17,2 33,3 145,9 

Årets resultat som andel av skatter, 
statsbidrag och utjämning 

4,3% 2,3% 2,5% 4,8% 20,1% 

 

Nettokostnadsandel  
Om de löpande kostnaderna överstiger de löpande intäkterna kommer stadens ekonomi att 
urholkas och äventyra god ekonomisk hushållning. Ett sätt att mäta att detta inte sker är att sätta 
samtliga kostnader i relation till intäkterna från skatter, statsbidrag och utjämning. Uppgår denna 
relation till en andel lägre än 100 har kommunen en balans mellan intäkter och kostnader. Den 
totala nettokostnadsandelen om 79,9 procent innebär att resultatet är positivt och uppgår till 
20,1 procent. De medel som återstår går till att finansiera amorteringar och investeringar.  

Nettokostnaden som andel av 
skatteintäkter 

2017 2018 2019 2020 2021 

Verksamheten 89,0% 91,0% 90,6% 88,0% 73,2% 

Avskrivningar 5,4% 5,8% 5,8% 6,0% 5,7% 

Finansnetto 1,4% 0,9% 1,1% 1,2% 1,0% 

Nettokostnadsandel 95,7% 97,7% 97,5% 95,2% 79,9% 

 

Investeringar 
Självfinansieringsgraden av investeringarna varierar kraftigt mellan åren. Nyckeltalet är både 
beroende av vilket resultat och vilken investeringsvolym kommunen uppvisar, vilket medför att 
självfinansieringsgraden bör studeras över en längre tidsperiod. Självfinansieringsgraden räknas ut 
genom att sätta summan av årets resultat och icke kassaflödespåverkande av- och nedskrivningar i 
relation till årets investeringar. Årets självfinansieringsgrad uppgår till 303,1 procent och 
genomsnittet för de senaste fem åren är 149,3 procent.  
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Investeringar 2017 2018 2019 2020 2021 

Investeringsvolym (mnkr) 71,4 46,5 84,6 42,6 62,0 

Självfinansieringsgrad 86,9% 112,7% 66,8% 177,2% 303,1% 

Andel av skatter, statsbidrag och utjämning 11,0% 7,0% 12,4% 6,1% 8,5% 

 

Kapacitet 
Avsnittet redovisar vilken kapacitet kommunen har att möta finansiella åtaganden på lång sikt.  

Soliditet 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansieringsutrymme. Den visar hur stor del av 
stadens tillgångar som har finansierats med det egna kapitalet. En högre soliditet innebär att den 
långsiktiga betalningsförmågan förbättras. En tolkning av god ekonomisk hushållning är att 
kommunens soliditet bör vara oförändrad eller öka över en längre period. Vaxholms stads soliditet 
enligt balansräkningar har ökat över en längre tid men med en temporär dipp under 2019. 
Kommunens soliditet är 50,4 procent vilket överskrider stadens finansiella mål på 35 procent.  

Soliditet 2017 2018 2019 2020 2021 

Soliditet enligt balansräkningen 32,8% 35,4% 34,7% 38,0% 50,4% 

Soliditet inkl pensionsåtagande 17,2% 19,7% 20,0% 24,1% 37,7% 

Förändring av eget kapital (mnkr) 27,6 15,4 10,8 33,3 145,9 

 
Skuldsättningsgrad 
Skuldsättningsgraden visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital. 
Skuldsättningsgraden följer samma utveckling som soliditeten. Under året har staden amorterat 
100 mnkr till Kommuninvest. Avsättningsgraden som andel av den totala skuldsättningen ökar med 
anledning av de förmånsbestämda pensionsskulderna som fortsätter att öka. 

Skuldsättningsgrad  2017 2018 2019 2020 2021 

Total skuldsättningsgrad 67,3% 64,6% 65,3% 62,0% 49,6% 

- Varav avsättningsgrad 4,9% 6,8% 7,9% 9,2% 10,0% 

- Varav kortfristig skuldsättningsgrad 12,5% 13,5% 12,2% 12,9% 14,0% 

- Varav långfristig skuldsättningsgrad 49,9% 44,4% 45,2% 39,9% 25,6% 

Lån till kreditinstitut (mnkr) 466,5 380,0 410,0 360,0 260,0 

 
Stadens intäkter 
En viktig del vid bedömning av stadens finansiella kapacitet är vilken potentiell möjlighet staden har 
att påverka sina intäkter. Denna kapacitet ökar ju lägre skattesatsen är. Vaxholms stads 
primärkommunala skattesats (19,78). 

Stadens intäkter 2017 2018 2019 2020 2021 

Verksamhetsintäkter (mnkr) 125,3 117,1 114,0 117,3 234,5 

Skatteintäkter (mnkr) 641,9 656,3 689,6 706,0 746,2 

Skatteuttag  19,78% 19,78% 19,78% 19,78% 19,78% 
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Risk 
Avsnittet redovisar vilka risker som kan påverka stadens resultat och kapacitet. 

Likviditet 
Ett positivt rörelsekapital anger att omsättningstillgångarna överstiger de kortfristiga skulderna. När 
det gäller risk ur ett kortsiktigt perspektiv är dessutom betalberedskapen i form av likviditet en 
viktig komponent. Vaxholms stad har en likviditet som uppgår till 69,3 mnkr vid bokslutstillfället. 
Staden har haft möjligheten men aldrig behövt nyttja checkräkningskrediten för att möta temporära 
svackor i likviditeten.   

Likviditet 2017 2018 2019 2020 2021 

Kassalikviditet 98,2% 66,6% 77,1% 72,2% 82,7% 

Rörelsekapital (mnkr) -2,2 -39,9 -21,6 -21,1 -24,4 

 
Pensionsskuld 
Nyintjänade pensionsförmåner redovisas som en avsättning i balansräkningen. Pensionsförmåner 
intjänade före år 1998 skall redovisas under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. 
Pensionsprognoserna har under de senaste åren visat sig vara volatila vilket påverkar osäkerheten i 
den ekonomiska planeringen. 

Pensionsskuld (mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021 

Kortfristig skuld, individuella valet 11,5 12,3 13,7 14,4 14,1 

Avsättning för pensioner  45,6 61,6 75,9 88,4 101,6 

Ansvarsförbindelse  145,3 142,4 140,3 134,2 129,2 

Summa 202,4 216,3 229,9 237,0 244,9 

 

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

Borgensåtagande (mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021 

Vaxholmsvatten AB 101,0 98,0 98,0 97,4 98,0 

Roslagsvatten AB 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Summa 103,0 100,0 100,0 99,4 100,0 

 

Tvister 
Staden har en pågående tvist med en av byggentreprenören till Campus idrottshall. Ärendet har fått 
prövningstillstånd i Hovrätten. Beloppen är väsentliga och kan påverka stadens resultat längre fram. 
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Kontroll 
Avsnittet redovisar vilken kontroll staden har över den ekonomiska utvecklingen.  

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 
Vid månadsuppföljningen per oktober prognostiserade nämnderna och finansförvaltningen ett 
överskott jämfört med budget på 117,9 mnkr. Bokslutet redovisar en positiv budgetavvikelse på 
126,3 mnkr. I relation till omsättningen är dock avvikelsen förhållandevis låg. Avvikelsen mellan 
oktoberprognosen och bokslutet beror framförallt på förbättrad skatteprognos samt 
bokföringseffekterna av semesterlöneskulden.  

Prognostiserad budgetavvikelse, 
nämnderna (mnkr) 

Mars April Augusti Oktober Bokslut 

Kommunstyrelsen 0,0 0,0 0,0 97,8 95,2 

Socialnämnden 2,0 6,0 10,0 10,0 13,8 

Barn- och utbildningsnämnden 3,0 2,0 5,0 3,5 3,9 

Stadsbyggnadsnämnden 0,0 0,0 -0,7 -0,9 -0,8 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 1,4 1,6 0,0 1,0 0,9 

Finansförvaltningen 9,0 5,7 6,5 6,5 13,3 

Summa 15,4 15,3 20,8 117,9 126,3 

 

Vaxholms stads finansiella profil 2018–2020 
Syftet med analysen är att redovisa var Vaxholms stad befinner sig och hur kommunen har 
utvecklats finansiellt under 2018–2020 i förhållande till övriga kommuner i Stockholms län. Detta 
görs med hjälp av ett polärdiagram vars uppgift är att spegla starka och svaga sidor hos den 
granskade kommunen i jämförelse med andra. Diagrammen innehåller dels åtta finansiella 
nyckeltal, dels fyra perspektiv som är viktiga när en kommuns ekonomi analyseras. De fyra 
perspektiven är långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande samt 
kontroll över den finansiella utvecklingen. Diagrammet har skalan 1–5. Poängskalan är relativ. Det 
finns 26 kommuner i Stockholm och poängen fördelas enligt följande: de tre kommuner som har de 
starkaste observationerna inom varje nyckeltal får en femma, de fem kommuner som följer får en 
fyra. De 10 kommuner som ligger i mitten får en trea. Därefter följer fem kommuner som får en 
tvåa och de tre svagaste kommunerna får följaktligen en etta.  

Nyckeltalen genomsnittligt resultat samt skattefinansieringsgraden av investeringar kan förändras 
kraftigt mellan åren. Orsaken är att det finns en omfattande exploateringsverksamhet bland 
Stockholmskommuner. Exploateringsintäkter påverkar kommunernas resultat och 
självfinansieringsgrad av investeringar kraftigt enskilda år, vilket leder till snabba förändringar 
mellan kommunernas placeringar. Vaxholms stad har en relativt stabil finansiell ställning inom flera 
områden i jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län men presterar sämre inom två 
nyckeltal, vilket är skattesats och finansiella nettotillgångar. Vaxholms skattesats är högre än 
genomsnittet för Stockholmskommunerna. Kommuner som sålt delar av sina anläggningstillgångar 
inom koncernen utmärks oftast av goda finansiella nettotillgångar. Kommuner med svaga finansiella 
nettotillgångar har oftast också en svag soliditet, men det finns ett antal kommuner, däribland 
Vaxholm, som har en god soliditet trots att kommunen uppvisar svaga finansiella nettotillgångar. 
Det innebär att Vaxholm har en stor andel av sina tillgångar bundna i anläggningstillgångar.  
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Foto: Åsa Dry Larsson 
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Driftredovisning 
Driftredovisningen innehåller en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som 
fastställts för den löpande verksamheten. Internhandeln har särredovisats i en separat kolumn så 
att driftredovisningen kan jämföras med resultaträkningen.  

Driftredovisning per nämnd 

Driftredovisning per nämnd 
(mnkr)                     Bokslut 

Intäkter 
Bokslut  

Kostnader  

Bokslut 
Intern- 
handel       

Bokslut 
netto        

Budget  
netto              

Budget- 
avvikelse  

Bokslut   
netto            
2020 

Kommunstyrelsen 119,9 -98,5 -2,7 18,6 -76,6 95,2 -76,9 

Varav exploatering 112,2 -15,4 0,0 96,8 0,0 96,8 0,0 

Barn- och utbildningsnämnden 50,7 -356,9 -42,4 -348,6 -352,5 3,9 -348,7 

Socialnämnden 37,6 -204,6 -11,9 -178,9 -192,7 13,8 -180,7 

Nämnden för teknik, fritid och 
kultur 

28,0 -123,3 40,9 -54,4 -55,3 0,9 -48,0 

Stadsbyggnadsnämnden 4,7 -12,7 -0,3 -8,3 -7,4 -0,8 -7,0 

Summa nämnder 241,0 -796,0 -16,4 -571,5 -684,4 113,0 -661,2 

Pensionskostnader, 
semesterlöneskuld m.m. 

0,2 -13,0 0,0 -12,9 -12,2 -0,7 -13,3 

Kapitaltjänstintäkt 0,0 0,0 16,3 16,3 17,0 -0,8 16,6 

Verksamhetens nettokostnad 241,1 -809,1 -0,1 -568,0 -679,6 111,5 -657,9 

Skatteintäkter 746,2 0,0 0,0 746,2 727,7 18,5 706,0 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

82,7 -107,8 0,0 -25,1 -21,7 -3,4 -6,4 

Verksamhetens resultat 1 070,0 -916,9 -0,1 153,0 26,5 126,5 41,7 

Finansiella intäkter 1,7 0,0 0,0 1,7 1,5 0,2 1,6 

Finansiella kostnader 0,0 -8,8 0,0 -8,8 -8,3 -0,5 -9,9 

Resultat efter finansiella 
poster 

1 071,8 -925,7 -0,1 145,9 19,7 126,3 33,3 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 1 071,8 -925,7 -0,1 145,9 19,7 126,3 33,3 
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Driftredovisning per verksamhet 

Driftredovisning per 
verksamhet (mnkr)                     Bokslut 

Intäkter 
Bokslut  

Kostnader  

Bokslut 
Intern- 
handel       

Bokslut 
netto        

Budget  
netto              

Budget- 
avvikelse  

Bokslut   
netto            
2020 

Politisk verksamhet 0,0 -8,6 0,0 -8,6 -9,1 0,5 -8,4 

Infrastruktur, skydd 128,1 -79,5 -2,1 46,5 -46,9 93,4 -49,5 

Varav exploatering 112,2 -15,4 0,0 96,8 0,0 96,8 0,0 

Kultur och fritid 2,3 -19,7 -10,9 -28,3 -29,1 0,8 -26,0 

Pedagogisk verksamhet 49,3 -332,7 -44,2 -327,6 -335,0 7,3 -330,9 

Vård och omsorg 27,2 -170,9 -10,9 -154,6 -158,7 4,0 -155,2 

Individ- och familjeomsorg 1,4 -21,2 -0,3 -20,1 -26,5 6,4 -20,1 

Särskilt riktade insatser 5,2 -6,8 -0,1 -1,7 -0,7 -1,0 0,2 

Affärsverksamhet 5,2 -4,9 -0,4 -0,1 -1,6 1,5 -0,9 

Gemensamma verksamheter 22,3 -151,8 52,6 -76,8 -76,8 0,0 -70,4 

Summa nämnder 241,0 -796,0 -16,4 -571,5 -684,4 113,0 -661,2 

Pensionskostnader, 
semesterlöneskuld m.m. 

0,2 -13,0 0,0 -12,9 -12,2 -0,7 -13,3 

Kapitaltjänstintäkt 0,0 0,0 16,3 16,3 17,0 -0,8 16,6 

Verksamhetens 
nettokostnader 

241,1 -809,1 -0,1 -568,0 -679,5 111,5 -657,9 

Skatteintäkter 746,2 0,0 0,0 746,2 727,7 18,5 706,0 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

82,7 -107,8 0,0 -25,1 -21,7 -3,4 -6,4 

Verksamhetens resultat 1 070,0 -916,9 -0,1 153,0 26,5 126,5 41,7 

Finansiella intäkter 1,7 0,0 0,0 1,7 1,5 0,2 1,6 

Finansiella kostnader 0,0 -8,8 0,0 -8,8 -8,3 -0,5 -9,9 

Resultat efter finansiella 
poster 

1 071,8 -925,7 -0,1 145,9 19,7 126,3 33,3 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 1 071,8 -925,7 -0,1 145,9 19,7 126,3 33,3 

 

Kommentarer 
Bokslutet visar ett resultat på 145,9 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 126,3 mnkr. 
Resultat är 20,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning. Resultatet 
exklusive exploateringsverksamheten är resultat 49,1 mnkr och 6,8%.  

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har ett resultat på 18,6 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 95,2 
mnkr. Majoriteten av överskottet beror på exploateringsverksamheten som har genererat ett 
nettoresultat på 96,8 mnkr. En annan jämförelsestörande post är det upparbetade kostnaderna för 
utbyggnaden av Resarö skola som driftfördes i samband med beslutet om att lägga ner projektet på 
-2,1 mnkr. Den löpande verksamheten håller sin budget och genererar ett överskott på 0,5 mnkr. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 3,9 mnkr. Majoriteten av 
överskottet, cirka 3,6 mnkr beror på volymöverskott som framförallt går att hitta i 
förskoleverksamheten. Det finns budgetdifferenser när man tittar på enskilda verksamheter inom 
nämnden. Förskolans egen regi redovisar ett underskott mot budgeten. Åtgärder har vidtagits och 
planen är att en budget i balans ska uppnås under 2022. Verksamheten för samverkan och stöd 
samt vuxenskola har genererat ett överskott medans gemensam administration har genererat ett 
underskott. Underskottet i gemensam administration beror på kostnader för arbetsmiljö- och 
psykosociala kartläggningar i verksamheterna samt implementering av nya verksamhetssystem.  

Socialnämnden 
Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 13,8 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre 
volymer inom individ- och familjeomsorgen till följd av färre barnplaceringar och färre utbetalningar 
av försörjningsstöd jämfört med budget. Även äldreomsorgen redovisar ett överskott till följd av 
lägre volymer inom särskilt boende. De verksamhet som har underskott inom socialnämnden är LSS 
och hemtjänsten. En annan bidragande faktor till överskottet är ett statsbidrag kopplat till 
äldreomsorgen som inte hunnits förbrukas under året. Statsbidraget kräver dock inte någon 
motprestation utan kommunen får behålla pengarna i resultatet. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 0,9 mnkr. Majoriteten av 
överskottet beror på icke realiserade satsningar såsom ett nytt bibliotek. Utöver detta finns det 
både positiva och negativa avvikelser bland nämndens verksamheter. Nämnden har fått in högre 
arrende- samt parkeringsintäkter jämfört med budget. En försäkringsintäkt för Hembygdsgården 
bidrar också till det positiva resultatet. Minskade intäkter för idrottshallar samt driftförda osäkra 
fordringar är exempel på saker som har dragit ned resultatet.  

Stadsbyggnadsnämnden 
Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0.8 mnkr. Underskottet beror i 
huvudsak på att bygglovsavgifter reducerats till följd av långa handläggningstider och extra 
lönekostnader enligt politiskt beslut.  

Finansansvaret 
Finansansvaret har en positiv budgetavvikelse på 13,2 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen beror 
framförallt på förbättrade skatteprognoser under året.  
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Investeringsredovisning 

Löpande investeringar (mnkr) Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget- 
avvikelse 

Kommunstyrelsen       

IT -1,3 -2,0 0,7 

Summa -1,3 -2,0 0,7 

Nämnden för teknik, fritid och kultur       

Gator och trafik -8,4 -6,8 -1,6 

Fastighetsunderhåll och ombyggnad -15,8 -15,0 -0,8 

Hamnar, kajer -0,6 -1,0 0,4 

Fritid -0,1 -1,0 0,9 

Park och mark -0,4 -1,0 0,6 

Klimatåtgärder -0,3 -1,0 0,7 

Infartsparkering -4,7 -2,0 -2,7 

Lekplatsinsats -2,1 -2,0 -0,1 

Bredband -0,1 -1,0 0,9 

Mark scoutstuga och parkering 0,0 -3,0 3,0 

VAD och väg ÅVC -2,1 -2,0 -0,1 

Nytt bibliotekssystem 0,0 -0,3 0,3 

Slöjdsalar Rindö skola -2,7 -3,0 0,3 

Vaxö skola interiör ombyggnad -3,8 -3,5 -0,3 

Konstgräs 0,0 -1,0 1,0 

Summa -41,1 -43,6 2,5 

Barn- och utbildningsnämnden       

Inventarier -1,0 -2,5 1,5 

Summa -1,0 -2,5 1,5 

Socialnämnden       

Digital utveckling 0,0 -0,2 0,2 

Inventarier och utrustning 0,0 -0,3 0,3 

Miljöbil 0,0 -0,4 0,4 

Summa 0,0 -0,8 0,8 

Stadsbyggnadsnämnden       

Digital utveckling 0,0 -0,2 0,2 

Löpande investering -0,1 -0,1 0,0 

Summa -0,1 -0,3 0,2 

        

Summa löpande investeringar -43,4 -49,2 5,7 

 

 

 

764



Rapport 
 
 

73 av 119 

Långsiktiga investeringar (mnkr) Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget- 
avvikelse   

Ack. 
Utfall 

Projektets 
prognos 

Projektets 
budget  

Prognos- 
avvikelse 

Start 
Slut 

Prognos 

Utbyggnad Vaxö skola -0,2 -16,0 15,8   -4,5 -33,0 -29,0 -4,0 2018 2023 

Resarö skola 0,0 -1,0 1,0   0,0 0,0 -40,0 40,0 2018 2021 

Förskolan Lägerhöjden 0,0 0,0 0,0   -0,3 -42,0 -42,0 0,0 2018 2024 

SÄBO 1 inkl garage -1,2 0,0 -1,2   -2,6 -250,0 -190,0 -60,0 2018 2025 

Kajen -14,8 -10,0 -4,8   -21,0 -195,0 -120,0 -75,0 2019 2027 

Engarn Trafikplats 0,0 -2,0 2,0   -0,7 -6,7 -6,7 0,0 2022 2024 

GC-Rindövägen -1,6 0,0 -1,6   -7,3 -19,2 0,0 -19,2 2020 2024 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 0,0 -3,0 3,0   0,0 -5,1 -6,0 0,9 2022 2022 

Trafikåtgärder SÖF -0,9 -7,0 6,1   -0,9 -7,0 -7,0 0,0 2021 2022 

Bibliotek 0,0 -9,0 9,0   0,0 0,0 -9,0 9,0 2021 2021 

Summa investeringar -18,5 -48,0 29,5   -37,2 -558,0 -449,7 -108,3     

 

Totala investeringar (mnkr) Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget- 
avvikelse 

  -62,0 -97,2 35,2 

Kommentarer 
Utbyggnad Vaxö skola: Utbyggnaden fick ett genomförandebeslut i KS, en ny konsultgrupp tas 
fram. 

Resarö skola: Projektet är nedlagt efter beslut i KS 211125 efter förändrade förutsättningar. 
Upparbetade kostnader motsvarar 2,2 mnkr och kostnadsförts på driften. Ett omtag kommer att tas 
i Resarö skola i ett nytt projekt. 

Förskolan Lägerhöjden: Projektet är under utredning där en osäkerhetsfaktor är volymutvecklingen 
på antal barn i kommunen. 

Säbo 1 inkl garage: Projektet har fått ett inriktningsbeslut och projektering av systemhandlingar 
pågår.  

Kajen: Ett första spadtag har genomförts. Upptäckta brister i Västerhamnen har lett till en 
omprioritering av arbetet men med oförändrad budget och tidplan. Projekteringen pågår och 
därefter tas en ny kalkyl fram. 

Engarn Trafikplats: Projektet försenat när det blev ett namngivet objekt i länsplan där beslut fattas 
under våren.  

GC Rindövägen: Byggstart försenad då upphandling avbröts på grund av fördyrande 
omständigheter. Ny upphandling går ut till våren och möjligheten att förändra sträckorna ses över. 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder: Inget utfall på projektet under året.  

Trafikåtgärder SÖF: Vissa trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av cykelställ och väg har 
genomförts men osäkerhet kvarstår kring den planerade vägen till baksidan.  

Bibliotek: Projektet är nedlagt efter beslut i KF. Inga kostnader är upparbetade. 
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Exploateringsredovisning 
Norrberget 
exploatering (mnkr) 

Bokslut    
2021 

Budget 
2021 

Budget- 
avvikelse   

  Ack. Utfall  
Projektets 

prognos 
Projektets 

budget 
Prognos- 
avvikelse 

Inbetalningar                 

Försäljning 109,6 108,1 1,5   133,1 257,3 248,4 8,9 

Exploateringsbidrag 
allmänna utrymmen 

0,0 0,0 0,0   0,0 20,0 20,0 0,0 

Kostnader                 

Allmänna utrymmen 0,0 0,0 0,0   0,0 -20,0 -20,0 0,0 

Rivning -2,0 -2,0 0,0   -11,2 -11,2 -7,5 -3,7 

Skyddsrum 0,0 -3,5 3,5   0,0 -7,0 -7,0 0,0 

Övrigt 0,0 -0,4 0,3   -2,2 -2,2 0,0 -2,2 

Sanering 0,0 0,0 0,0   -0,1 -0,1 0,0 -0,1 

Investeringar                 

Blynäsviken 0,0 0,0 0,0   -21,3 -21,3 -15,0 -6,3 

Johannesberg 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 -4,4 4,4 

Resultatförda kostnader                 

Johannesberg 0,0 0,0 0,0   -1,1 -1,1 0,0 -1,1 

Summa  107,6 102,3 5,3   97,4 214,5 214,5 0,0 

 

Övrig exploatering (mnkr) Ack. utfall 

Skutvikshagen 0,6 

Pålsundsstrand 2,0 

Summa  2,6 

 

Kommentarer 
Vaxholms stad har ett pågående exploateringsprojekt på Norrberget. Exploateringen av Norrberget 
syftar till att möjliggöra en stadsutveckling om cirka 240 bostäder, verksamhetslokaler i markplan, 
särskilt boende för äldre samt en förskola.  

Inbetalningen består av den handpenning samt för etapp 1 som kommunen har fått från 
exploatören. Den största delen av utgiftsposten avser evakueringskostnader från förskolor på 
Norrberget till Blynäsvikens förskola.  

Det har tillkommit två nya rader i kalkylen jämfört med tidigare kalkyler som har redovisats, 
exploateringsbidrag allmänna anläggningar samt kostnader för allmänna anläggningar. Anledningen 
till detta är förändrade redovisningsregler. Enligt tidigare redovisningsregler kunde kommunen 
kvitta ut bidrag och kostnader över tid. De nya reglerna möjliggör inte detta utan kommunen 
kommer att vara tvungen att intäktsföra hela bidraget de år anläggningen tas i bruk samtidigt som 
avskrivningarna fortsätter i flera år framåt. De nya redovisningsreglerna får inte någon 
kassaflödespåverkande effekt men däremot kommer det att påverka kommunens driftredovisning 
på ett sätt som tidigare inte var planerat. Av den anledningen finns det nu ett värde i att särredovisa 
dessa två poster i kalkylen. 
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I exploateringsredovisningen ingår kassaflödespåverkande in-och utbetalningar. Kommunen har 
även haft utrangeringskostnader för Norrbergsskolan under 2017 på 14,4 mnkr och Lägerhöjdens 
förskola under 2019 på 1,3 mnkr. Utrangeringskostnaderna uppgår till totalt 15,7 mnkr. 
Utrangeringskostnaderna framgår inte i tabellen för exploateringsredovisning med anledning av att 
de är bokföringstekniska kostnader som inte har en effekt på kommunens kassaflöde.   

Utrangeringskostnader (mnkr) Ack. utfall 

Norrbergsskolan -14,4 

Lägerhöjdens förskola -1,3 

Summa  -15,7 

 

Kommunen har även driftfört 2,6 mnkr i exploateringsintäkter för Pålsundsstrand och 

Skutvikshagen. Kommunen hade egentligen sparat dessa pengar i balansräkningen under flera år i 

syfte att möta upp eventuella tillkommande kostnader innan slutbesiktningen utan någon 

anmärkning från revisorerna. I granskningen av årsbokslutet 2020 bedömde revisorerna att dessa 

pengar bör driftföras vilket nu har skett.  

 

 
Foto: Vaxholms stad 
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Resultaträkning 
Resultaträkningen visar samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Resultaträkningen 
innehåller inte några interna transaktioner.  

Stadens resultaträkning (mnkr) Not Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget- 
avvikelse 

Bokslut 
2020 

Verksamhetens intäkter 1,9 234,4 105,4 129,0 117,3 

Varav exploateringsintäkter   112,2 0,0 112,2 0,0 

Verksamhetens kostnader 2,9 -767,0 -741,3 -25,7 -732,8 

Varav exploateringskostnader   -15,4 0,0 -15,4 0,0 

Avskrivningar 3 -41,8 -43,6 1,8 -42,2 

Verksamhetens nettokostnad   -574,4 -679,5 105,1 -657,7 

Skatteintäkter 4 746,2 727,7 18,5 706,0 

Generella statsbidrag och utjämning 5 -18,5 -21,7 3,2 -6,5 

Verksamhetens resultat   153,2 26,5 126,7 41,9 

Finansiella intäkter 6 1,7 1,5 0,2 1,6 

Finansiella kostnader 7 -9,0 -8,3 -0,7 -10,1 

Resultat efter finansiella poster   145,9 19,7 126,3 33,3 

Extraordinära poster 8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat   145,9 19,7 126,3 33,3 

 

Koncernens resultaträkning (mnkr) Not 
Koncernens 

bokslut 
2021 

Koncernens 
bokslut 

2020 

Stadens 
bokslut 

2021 

Stadens 
bokslut 

2020 

Verksamhetens intäkter 1,9 301,7 177,9 234,5 117,3 

Verksamhetens kostnader 2,9 -823,5 -780,9 -767,1 -732,8 

Avskrivningar 3 -51,1 -51,1 -41,8 -42,2 

Verksamhetens nettokostnad   -572,9 -654,0 -574,4 -657,7 

Skatteintäkter 4 746,2 706,0 746,2 706,0 

Generella statsbidrag och utjämning 5 -18,5 -6,5 -18,5 -6,5 

Verksamhetens resultat   154,7 45,5 153,2 41,9 

Finansiella intäkter 6 0,4 0,4 1,7 1,6 

Finansiella kostnader 7 -9,1 -10,5 -9,0 -10,1 

Resultat efter finansiella poster   146,0 35,5 145,9 33,3 

Extraordinära poster 8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skatt på årets resultat   0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat   146,0 35,5 145,9 33,3 
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Balansräkning 

Balansräkning (mnkr) Not Koncernens Koncernens Stadens Stadens 

    
bokslut 

2021 
bokslut 

2020 
bokslut   

2021 
bokslut 

2020 

TILLGÅNGAR           

Anläggningstillgångar           

Immateriella anläggningstillgångar 10 0,5 0,4 0,5 0,4 

Materiella anläggningstillgångar 11         

-Mark, byggnader och tekniska anläggningar   1 113,0 1 075,2 791,2 771,9 

-Maskiner och inventarier   34,5 34,2 20,9 22,9 

-Övriga materiella anläggningstillgångar           

Finansiella anläggningstillgångar 12 36,2 14,0 85,1 63,6 

Summa anläggningstillgångar   1 184,3 1 123,7 897,7 858,8 

Bidrag till infrastruktur 13 - - - - 

Omsättningstillgångar           

Förråd, exploateringsfastigheter m.m. 14 2,4 13,9 2,2 13,6 

Fordringar 15 62,6 54,9 46,4 41,1 

Kortfristiga placeringar 16 - - - - 

Kassa och bank 17 91,0 74,5 69,3 48,8 

Summa omsättningstillgångar   155,9 143,2 117,8 103,5 

SUMMA TILLGÅNGAR   1 340,2 1 267,0 1 015,5 962,3 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER           

Eget kapital 18         

Årets resultat   146,0 35,5 145,9 33,3 

Resultatutjämningsreserv   - - - - 

Övrigt eget kapital   386,3 348,6 365,8 332,5 

Summa eget kapital   532,4 384,1 511,7 365,8 

Avsättningar           

Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

19 101,6 88,4 101,6 88,4 

Andra avsättningar 20 6,6 6,4 - - 

Summa avsättningar   108,2 94,8 101,6 88,4 

Skulder           

Långfristiga skulder 21 429,9 552,5 260,0 383,6 

Kortfristiga skulder 22 269,8 235,5 142,2 124,6 

Summa skulder   699,6 788,1 402,2 508,1 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   1 340,2 1 267,0 1 015,5 962,3 

Panter och ansvarsförbindelser (mnkr) Not Koncernens Koncernens Stadens Stadens 

    
bokslut 

2021 
bokslut 

2020 
bokslut 

2021 
bokslut 

2020 

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna 

23 129,2 134,2 129,2 134,2 

Övriga ansvarsförbindelser 24 13,5 23,6 15,5 17,9 

Borgensåtagande 25 99,4 99,4 100,0 99,4 
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Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys (mnkr) Koncernens Koncernens Stadens Stadens 

  bokslut  
2021 

bokslut  
2020 

bokslut 
2021 

bokslut 
2020 

          
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN         

Årets resultat 146,0 35,5 145,9 33,3 

Justering för av- och nedskrivningar 51,1 51,1 41,8 42,2 

Justering för gjorda avsättningar 13,4 13,0 13,2 12,5 

Justering övriga för ej likviditetspåverkande poster 4,2 3,2 2,7 3,2 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -7,6 5,4 -5,3 -4,6 

Ökning/minskning förråd, lager och exploateringsfastigheter 11,5 -8,5 11,5 -8,5 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 34,2 6,1 17,7 7,8 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 252,8 105,7 227,5 85,8 

          

INVESTERINGSVERKSAMHETEN         

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -91,3 -69,7 -62,0 -42,6 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar - - - - 

Förvärv av finansiella tillgångar -22,3 - -21,5 - 

Avyttring av finansiella tillgångar - 2,0 - 2,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -113,6 -67,7 -83,5 -40,6 

          

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN         

Nyupptagna lån 4,3 - - - 

Amortering av låneskuld -100,0 -50,0 -100,0 -50,0 

Ökning/minskning övriga långfristiga skulder -27,0 14,0 -23,6 - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -122,7 -36,0 -123,6 -50,0 

          

Periodens kassaflöde 16,5 2,1 20,5 -4,8 

          

Likvida medel vid årets början 74,5 72,4 48,8 53,5 

Likvida medel vid periodens slut 91,0 74,5 69,3 48,8 
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Not 1-9 Noter till resultaträkningen 

Not 10-22 Noter till balansräkningen 
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Not 26 upplysningar om kostnader för räkenskapsrevision 

Not 27 Redovisningsprinciper 

 

 

 

 

Not 1 Verksamhetens intäkter (tkr)

2112 2012 2112 2012

Försäljningsintäkter 1 272 1 435 1 272 1 435
Taxor och avgifter 94 558 87 191 37 383 34 844
Hyror och arrenden 29 422 27 998 27 300 25 807
Bidrag och ersättningar 6 343 2 263 6 343 2 263
Bidrag och ersättningar från staten 40 750 45 668 40 705 45 643
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 9 041 7 031 9 336 7 326
Exploateringsintäkter 112 193 112 193
Realisationsvinster
Interna poster -113 6 -113 6
Övriga intäkter Roslagsvatten 8 214 6 287
Summa verksamhetens intäkter 301 680 177 879 234 419 117 324

Koncernen Staden

Not 2 Verksamhetens kostnader (tkr)

2112 2012 2112 2012

Löner och sociala avgifter -360 777 -380 663 -341 557 -355 122
Pensionskostnader -35 220 -37 675 -35 220 -37 675
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial
Bränsle energi och vatten -20 109 -17 024 -14 514 -12 281
Köp av huvudverksamhet -233 657 -204 905 -233 657 -204 905
Lokal- och markhyror -17 392 -27 022 -14 392 -14 510
Övriga tjänster -32 358 -35 264 -32 277 -35 264
Lämnade bidrag -14 801 -17 333 -14 801 -17 333
Realisationsförluster och utrangeringar -845 -3 216 -845 -3 216
Övriga kostnader -92 382 -56 855 -79 761 -52 506
Exploateringskostnader -15 402
Skatt på årets resultat -520 -907
Summa verksamhetens kostnader -823 463 -780 864 -767 024 -732 812

Koncernen Staden

Not 3 Avskrivningar (tkr)

2112 2012 2112 2012

Avskrivningar immateriella tillgångar -119 -261 -119 -261
Avskrivningar byggnader och anläggningar -42 760 -39 566 -36 510 -37 598
Avskrivning maskiner och inventarier -7 325 -11 230 -4 691 -4 348
Nedskrivningar -939 -519
Summa avskrivningar -51 143 -51 057 -41 839 -42 207

Koncernen Staden

Not 4 Skatteintäkter (tkr)

2112 2012 2112 2012

Preliminär kommunalskatt 730 614 717 523 730 614 717 523
Preliminär slutavräkning innevarande år 13 577 -8 571 13 577 -8 571
Slutavräkningsdifferens föregående år 1 978 -2 918 1 978 -2 918
Summa skatteintäkter 746 169 706 034 746 169 706 034

Koncernen Staden
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*Nyttjade ränteswappar på 90 mnkr förtidslöstes i mitten av december 2021.  
Ett säkringsdokument för ränteswapparna har upprättats. Något marknadsvärde har inte upptagits i balansräkningen.  
**Marknadsvärdet uppgick till 2 833 tkr vid förtidslösandet i mitten av december 2021. 

 

 

 

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning (tkr)

2112 2012 2112 2012

Inkomstutjämning -85 512 -71 628 -85 512 -71 628
Kommunal fastighetsavgift 27 779 26 799 27 779 26 799
LSS-utjämning -22 326 -25 460 -22 326 -25 460
Kostnadsutjämning 17 694 20 416 17 694 20 416
Reglering 35 305 12 272 35 305 12 272
Införandebidrag 2 126 7 385 2 126 7 385
Övriga statsbidrag 6 420 23 774 6 420 23 774
Summa generella statsbidrag och utjämning -18 514 -6 442 -18 514 -6 442

Koncernen Staden

Not 6 Finansiella intäkter (tkr)

2112 2012 2112 2012

Utdelning på aktier och andelar 621 604
Ränteintäkter 634 294
Övriga finansiella intäkter 432 434 490 669
Summa finansiella intäkter 432 434 1 745 1 567

Koncernen Staden

Not 7 Finansiella kostnader (tkr)

2112 2012 2112 2012

Räntekostnader -1 314 -3 237 -1 207 -2 862
Ränteswappar -6 079 -5 082 -6 079 -5 082
Ränta på pensionsavättningar -1 519 -1 784 -1 519 -1 784
Övriga finansiella kostnader -211 -389 -211 -389
Summa finansiella kostnader -9 123 -10 492 -9 016 -10 117

Nyttjade ränteswappar* 150 000
Ränteswappar marknadsvärde** -6 662
Genomsnittlig ränta 0,36% 0,70%
Genomsnittlig ränta inklusive ränteswappar 1,37% 1,99%
Räntebindningstid 1,65 år 0,77 år
Räntebindningstid inklusive ränteswappar 1,23 år
Kapitalbindningstid 2,43 år 1,99 år
Låneförfall inom 1 år 68 500
Låneförfall inom 2-5 år 191 500

Koncernen Staden

Not 9 Jämförelsestörande poster(tkr)

2112 2012 2112 2012

Exploateringsintäkter 112 193
Exploateringskostnader -15 402
Summa jämförelsestörande poster 96 791 0 0 0

Koncernen Staden

Not 10 Immateriella tillgångar

2112 2012 2112 2012

Anskaffningsvärde* 1 204 929 902 627
Ackumulerade avskrivningar -696 -563 -394 -261
Ackumulerade nedskrivningar
Summa immateriella tillgångar 508 366 508 366

Redovisat värde vid årets början 366 0 366 0
Årets investeringar 275 118 275 118
Utrangeringar och avyttringar
Årets nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Årets avskrivningar -133 -261 -133 -261
Övriga förändringar 509 0 509
Summa immateriella tillgångar 508 366 508 366

Genomsnittlig nyttjandeperiod/år 7,0 3,1 4,7 2,0
*Immateriella tillgångarna är förvärvade. Inga egenutvecklade tillgångar.

Koncernen Staden
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Not 11 Materiella anläggningstillgångar

2112 2012 2112 2012

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 1 641 286 1 561 387 1 237 450 1 182 498
Ackumulerade avskrivningar -528 262 -486 181 -446 279 -410 632
Ackumulerade nedskrivningar
Summa materiella anläggningstillgångar 1 113 024 1 075 206 791 171 771 866

Redovisat värde vid årets början 1 075 206 884 805 771 866 776 507
Investeringar 84 128 63 458 58 509 36 610
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar -1 711 -1 711
Nedskrivningar -1 846 -1 846
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar -42 760 -45 773 -36 513 -37 598
Överföring från eller till annat slag av tillgång 176 369
Övriga förändringar 7 -3 653 866 -3 653
Summa materiella anläggningstillgångar 1 113 024 1 075 206 791 171 771 866

Specifikation av fastigheter 2112 2012 2112 2012

Förvaltningsfastigheter 34 734 36 360 34 734 36 360
Kommunala fastigheter 36 976 27 130 36 976 27 130
Skolfastigheter inkl Fritidsgård 248 662 255 780 248 662 255 780
Sociala fastigheter 82 844 86 606 82 844 86 606
Förskolor 51 244 55 186 51 244 55 186
Hamnanläggningar 13 712 11 136 13 712 11 136
Gator och vägar 42 558 43 839 42 558 43 839
Idrottsanläggningar 114 878 119 682 114 878 119 682
Friluftsanläggningar 7 404 5 391 7 404 5 391
Smeden 38 949 38 949
Mark 105 599 104 448 101 889 100 739
Pågående investering 56 270 30 017 56 270 30 017
Roslagsvatten 229 991 210 776
Roslagsvatten pågående arbete 49 203 49 906
Summa 1 113 024 1 075 206 791 171 771 866

Genomsnittlig nyttjandeperiod/år 36,4 32,7 32,3 30,5

Koncernen Staden

Maskiner och inventarier 2112 2012 2112 2012

Anskaffningsvärde 142 358 134 859 106 746 103 588
Ackumulerade avskrivningar -107 812 -100 655 -85 851 -80 659
Ackumulerade nedskrivningar
Summa materiella anläggningstillgångar 34 546 34 204 20 895 22 929

Redovisat värde vid årets början 34 175 209 814 22 929 21 384
Investeringar 7 693 6 089 3 158 5 893
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar -7 325 -5 023 -5 192 -4 348
Överföring från eller till annat slag av tillgång -176 676
Övriga förändringar 3
Summa materiella anläggningstillgångar 34 546 34 204 20 895 22 929

Genomsnittlig nyttjandeperiod/år 18,4 25,6 20,0 22,5
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Not 12 Finansiella anläggningstillgångar (tkr)

2112 2012 2112 2012

Roslagsvatten AB 6.634 st á nom. 100 kr 2 035 2 035
Vaxholmsvatten AB 1 st á nom. 1000 kr 3 001 3 001 3 001 3 001
AB Vårljus 245 st á nom. 100 kr 49 49 49 49
Stockholmsregionens Försäkring AB 10.440 st á nom 100 kr 1 044 1 044 1 044 1 044
Inera 5 st á nom 8500 kr 42 42 42 42
Andel i fästningsmuséet 15 15 0
Vaxholm Smeden 3 AB 1000 st á 100 kr, helägt 37 270 37 270
Vasavägen AB 500 st á 100 kr, helägt 6 216 6 216 6 216 6 216
Rindö skoltomt AB 12 651 12 651 0
Kommuninvest 1 andel 4 803 540 4 803 540
Förlagsbevis Kommuninvest 0
Långfristig fordran koncernbolag 5 749 700 17 180 12 580
Bostadsrätter 2 st 814 814 814 814
Roslagsvatten finansiell leasing 634 728
Roslagsvatten långfristig fordran 1 196 871
Summa finansiella anläggningstillgångar 36 214 14 005 85 120 63 591

Koncernen Staden

Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur (tkr)

2112 2012 2112 2012

Summa 0 0 0 0

Koncernen Staden

Not 14 Förråd m.m. (tkr)

2112 2012 2112 2012

Exploateringsfastigheter 2 372 13 639 2 170 13 639
Roslagsvatten lager 218
Summa förråd m.m. 2 372 13 857 2 170 13 639

Koncernen Staden

Not 15 Fordringar (tkr)

2112 2012 2112 2012

Kundfordringar inkl osäkra fordringar 16 604 18 162 7 654 7 477
Statsbidragsfordringar
Fordran kommunal fastighetsavgift 24 914 22 880 24 914 22 880
Skattefordringar 7 385 5 510 7 352 5 559
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 8 293 7 460 6 495 5 211
Övriga kortfristiga fordringar 5 365 923 11 21
Summa fordringar 62 561 54 935 46 426 41 148

Koncernen Staden

Not 16 Kortfristiga placeringar (tkr)

2112 2012 2112 2012

Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0

Koncernen Staden

Not 17 Kassa bank (tkr)

2112 2012 2112 2012

Bank 90 971 74 452 69 253 48 760
Summa kassa bank 90 971 74 452 69 253 48 760

Koncernen Staden

Not 18 Eget kapital (tkr)

2112 2012 2112 2012

Ingående eget kapital 384 877 348 630 365 804 332 469
Övriga justeringar 1 472
Periodens resultat 146 038 35 481 145 940 33 330
Summa eget kapital 532 387 384 111 511 744 365 799

Koncernen Staden

Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser (tkr)

2112 2012 2112 2012

Avsättning för pensioner 81 727 71 104 81 727 71 104
Löneskatt på pensioner 19 827 17 250 19 827 17 250
Summa avsättningar osv. 101 554 88 354 101 554 88 354

Aktualiseringsgrad 96% 96%

Koncernen Staden
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Proprieborgen, Kommuninvest. Vaxholms stad har i februari 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och 

landsting/regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 

borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 

reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 

borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 

medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 

respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vaxholms 

stads ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s 

totala förpliktelser till 511,0 miljarder kronor och totala tillgångar till 518,7 miljarder kronor. Vaxholms stads andel av de 

totala förpliktelserna uppgick till 335,6 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 338,5 miljoner 

kronor. 

Not 20 Övriga avsättningar (tkr)

 2112 2012 2112 2012

Roslagsvatten öv avsättningar 6 632 6 449

Summa 6 632 6 449 0 0

Koncernen Staden

Not 21 Långfristiga skulder (tkr)

2112 2012 2112 2012

Lån i banker och kreditinstitut 280 039 384 703 260 000 360 000
Handpenning för exploateringsmark 23 552 0 23 552
Roslagsvatten övr långfristig skuld 149 817 144 269
Summa långfristiga skulder 429 856 552 524 260 000 383 552

Koncernen Staden

Not 22 Kortfristiga skulder (tkr)

2112 2012 2112 2012

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder
Leverantörsskulder 64 898 34 987 55 636 28 109
Moms och punktskatter
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 4 651 6 087 4 651 6 087
Uppl. Pensionsskuld individuell del inkl löneskatt 14 117 14 446 14 117 14 446
Semesterlöneskuld 16 728 18 221 16 728 18 221
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 473 23 921 15 897 16 950
Övriga kortfristiga skulder 145 898 137 883 35 215 40 777
Summa kortfristiga skulder 269 765 235 545 142 244 124 590

Koncernen Staden

Not 23 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna (tkr)

2112 2012 2112 2012

Ansvarsförbindelse 101 409 105 532 101 409 105 532
Storstockholms brandförsvar 2 575 2 495 2 575 2 495
Löneskatt på pensionsförpliktelser 25 227 26 207 25 227 26 207
Summa pensionsförpliktelser 129 211 134 234 129 211 134 234

Koncernen Staden

Not 24 Övriga ansvarsförbindelser (tkr)

2112 2012 2112 2012

Lokalhyror
upp till 1 år 7 768 10 930 7 768 10 930
mellan 1 och 5 år 2 510
över 5 år

Leasing
upp till 1 år 2 980 4 546 2 303 2 529
mellan 1 och 5 år 2 757 8 088 2 883 4 420
över 5 år
Summa övriga ansvarsförbindelser 13 505 23 564 15 464 17 879

Koncernen Staden

Not 25 Borgensåtagande (tkr)

2112 2012 2112 2012

Vaxholmsvatten AB 97 384 97 384 97 984 97 384
Roslagsvatten AB 2 000 2 000 2 000 2 000
Summa 99 384 99 384 99 984 99 384

Koncernen Staden
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Not 27 Redovisningsprinciper 
Upplysningar om redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket 
bl.a. innebär att redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna har varit oförändrade jämfört 
med den senaste årsredovisningen med de undantag som beskrivs i nedanstående avsnitt Ändrade 
redovisningsprinciper.  

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

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

Ändrade redovisningsprinciper 
Redovisningsprinciperna har inte ändrats jämfört med föregående års bokslut.  

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

Staden tillämpar komponentredovisning. 

Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga 
avskrivningar samt nedskrivningar.  

Korttidsinventarier, det vill säga, inventarier som antas ha en livslängd om högst tre år eller har ett 
värde som understiger ½ prisbasbelopp har kostnadsfört direkt vid anskaffning. 

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

Immateriella anläggningstillgångar 
Som investeringsutgift räknas anskaffningar med en varaktighet på minst tre år och med ett 
anskaffningsvärde om minst 1/2 prisbasbelopp. 

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

Not 26 Övriga upplysningar

2112 2012 2112 2012

Räkenskapsrevision (tkr)

Sakkunnigt biträde 181 264 120 140
Förtroendevalda revisorer 0 0
Summa 181 264 120 140

Koncernen Staden
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Avskrivningstider 

Verksamhetsfastigheter 10–70 år 

Hyresfastigheter 10–70 år 

Gator och vägar 10–33 år 

Maskiner och inventarier 3–10 år 

Fordon 3–10 år 

Datorer 3 år 

Mark Skrivs ej av 

Konst Skrivs ej av 

 

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

Försäljning redovisas mot resultaträkningen tillsammans med matchande kostnader när 
äganderätten övergår till köparen.  

Utgifter för tillgångar avsedda för stadigvarande bruk som skall kvarstå i stadens ägo redovisas som 
anläggningstillgång. 

Sammanställda räkenskaper  
Kommunala koncernföretag är de juridiska personer över vars verksamhet, mål och strategier 
kommunen har ett varaktigt betydande inflytande över. Kommunen kan utöva ett sådant inflytande 
själv eller tillsammans med ett eller flera kommunala koncernföretag. Om inflytandet inte är 
betydande, anses den juridiska personen ändå vara ett kommunalt koncernföretag, om den har 
särskild betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi.  Den kommunala koncernen är 
kommunen tillsammans med de kommunala koncernföretagen. Kommunkoncernens medlemmar 
och ägarandelar framgår i avsnittet Den kommunala koncernen. Syftet med den sammanställda 
redovisningen är att ge en samlad helhetsbild av stadens ekonomiska ställning oberoende av i vilken 
juridisk form verksamheten bedrivs.  

Extraordinära och jämförandestörande poster 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i 
resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten.  

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

Skatteintäkter  
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges kommuners och regioners 
(SKR:s) decemberprognos i enlighet med RKR:s rekommendationer. 

Övriga intäkter 
Investeringsbidrag har tagits upp som en långfristig skuld och periodiseras över anläggningens 
nyttjandeperiod. 
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Kassa och bank 
Vaxholms stad tillämpar inte koncernkonto utan redovisar ställningen på respektive bolags 
balansräkning. 

Pensioner  
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i staden är beräknade enligt Sveriges Kommuner 
och Regioners beräkningsmodell, RIPS19. 

Pensioner redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pensioner inklusive löneskatt intjänade 
till och med 31 december 1997 behandlas som ansvarsförbindelse. 

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

Det gäller även den särskilda löneskatten för individuella delen. Åtaganden för visstids- eller särskild 
ålderspension samt intjänad pensions på löneandelar över 7,5 basbelopp har kostnadsförts under 
perioden samt redovisats som avsättning i balansräkningen. 

Semesterlöneskulden 
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar vid periodens slut. Tillsammans med 
okompenserad övertid och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas de som en kortfristig skuld 
och belastar resultatet på det år de intjänas. 

Leasing- och hyresavtal 
Vaxholms stad har både operationella och finansiella leasingavtal. Både de operationella och 
finansiella leasingavtalen är korttidsinventarier och inventarier av mindre värde och bokförs ej som 
tillgång utan som kostnad på resultatet. 
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Stadens verksamhet  

I denna del redovisas uppföljning av verksamhet som bedrivs i Vaxholms stads nämnder samt 
kommunstyrelsen. För varje nämnd beskrivs viktiga händelser, resultat och arbete hittills under 
året. Varje nämnd har också ett eget tertialbokslut som ger fördjupad information inom nämndens 
verksamhetsområde. 

 

 
Foto: Åsa Dry Larsson 
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har två olika roller. En roll är att utgöra kommunens styrelse med uppgift att leda 
och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag. I den andra rollen 
är kommunstyrelsen nämnd med uppgifter som tilldelats från kommunfullmäktige. Dessa uppgifter 
är bland annat att vara anställningsmyndighet för den samlade förvaltningen och på så sätt vara 
ansvarig för arbetsgivarfrågor. Andra ansvarsområden som faller under kommunstyrelsen är frågor 
som rör näringsliv, IT, kommunikation, säkerhet, hållbarhet, redovisning och upphandling. 

Viktiga händelser under året 

• Den 6 april 2021 vann detaljplan Resarö mitt, dp 382, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en 
gång- och cykelväg längs hela Överbyvägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt en 
utveckling av bostadsbebyggelse i området.  

• Den 19 mars 2021 vann detaljplan Storäng östra, dp 401, laga kraft. Detaljplanen möjliggör 
en utveckling/förtätning av befintlig bebyggelse i området. 

• Vaxholms stad har beviljats medfinansiering av Trafikverket genom stadsmiljöavtal i arbetet 
med kajrenoveringen. Ett stöd på 50% av kostnaden, motsvarande 185,75 mkr. Den 21 
december togs det första officiella spadtaget för att påbörja den kommande 
kajrenoveringen. 

• Rivningsarbetet på Norrberget har under våren avslutats. Exploatören Besqab har tillträtt 
sin första etapp och påbörjat markarbeten. Parallellt har kommunen färdigställt 
utredningshandlingar för SÄBO Norrberget och erhållit ett politiskt inriktningsbeslut. 

• Som ett stöd i utvecklingen av stadsbyggnadsförvaltningen har en genomlysning 
genomförts under vintern/våren 2021. Genomlysningen syftade till att beskriva 
stadsbyggnadsförvaltningens arbete och att identifiera utmaningar. Utifrån slutsatser i 
genomlysningen har handlingsplaner tagits fram. 

• Vid kommunfullmäktigesammanträdet 19 april beslutades att Vaxholmsvatten ska ingå i ett 
samägt bolag med Österåkervatten för att anlägga, äga och driva det nya 
avloppsreningsverket. Projektarbetet påbörjas nu och bygget är planerat att starta under 
2023.  

Uppföljning av verksamheten 

Servicepolicy och riktlinjer för service 
En servicepolicy och riktlinjer för service har arbetats fram och beslutats av kommunfullmäktige 
respektive kommunstyrelsen under hösten i syfte att stärka kommunens arbete på detta område. 

Workshop för stärkt samspel med näringslivet 
Stadsbyggnadsförvaltningen, delar av kommunledningskontoret samt södra roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor har i en workshop fördjupat sin kunskap om näringslivet med syfte att utveckla 
samspelet med det lokala näringslivet. Motsvarande workshop planeras att erbjudas ledamöter och 
ersättare i kommunstyrelsen, nämnden för trafik, fritid och kultur och stadsbyggnadsnämnden 
under vintern 2022. Under det kommande året kommer arbetet sedan att fortsätta genom att 
fokusområden och aktiviteter tas fram för att stärka näringslivsklimatet. 

Processbaserade dokumenthanteringsplaner 
Medarbetare på kansli- och serviceenheten har arbetat vidare med projekt för att ta fram 
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processbaserade dokumenthanteringsplaner i samtliga kommunens nämnder där nu TFK:s 
(nämnden för teknik, fritid och kultur) processbaserade dokumenthanteringsplan är färdigställd. 
Efter det återstår endast SBN:s (stadsbyggnadsnämnden) dokumenthanteringsplan innan projektet 
avslutas. 

E-tjänster och Artvise kundtjänst 
Det externa e-tjänsteutbudet har fortsatt utvecklats och utökats för att möta upp medborgarnas 
tillgänglighetskrav på digitala tjänster. Det interna e-tjänsteutbudet har fortsatt utvecklats och 
utökats för att utöka tillgängligheten, effektivisera och säkerställa ärendehanteringen i kommunen. 
Under 2021 har två nya enheter börjat arbeta i den gemensamma kundtjänstplattformen, Artvise. 
Totalt arbetar nu tio verksamheter/enheter i Artvise. 

Hållbarhetsstrategi 2021-2030 antogs och beslutades innan sommaren 2021. Syftet med strategin 
är att ange riktningen och visa hur vi ska arbeta för att nå framtidens hållbara Vaxholm. Strategin 
omfattar både den miljömässiga, sociala och ekonomisk dimensionen. Genom att knyta ihop de 
globala målen Agenda 2030 med nationella och regionala mål samt med kommunens vision får vi 
fram ett lokalt perspektiv. Strategin innehåller prioriterade delmål och åtgärder inom kommunens 
ansvarsområden och med en koppling till andra styrdokument som sammantaget ska bidra till en 
hållbar utveckling.  

Kompetensutveckling inom området jämställdhet 
Under året har arbetet fortsatt med kompetensutveckling inom området jämställdhet. Under 
hösten fick samtliga förvaltningar under en planeringsdag eller arbetsplatsträff lyssna till en 
förinspelad föreläsning med jämställdhetskonsult Stina Haglund kring jämställt bemötande. I 
samband med föreläsningen genomfördes en workshop med dialogfrågor och reflektioner kring 
föreläsningen. Samtliga fick möjlighet att fylla i en utvärdering och en kort uppföljning skall ske 
under 2022. 

Ny energiplan 
En ny energiplan har antagits med mål och åtgärder för en effektiv och ökad andel förnybar 
energianvändning samt en trygg energiförsörjning. Samverkan med EON för ett strategiskt arbete 
med energifrågor har fortsatt under året. Samarbetet inom nordost-kommunerna för en gemensam 
energi- och klimatrådgivningen med två anställda rådgivare har utvecklats till en stabil verksamhet 
som kan erbjuda rådgivning till boende, föreningar och mindre företag. 

Hållbart båtliv 
Inom arbetet för ett hållbart båtliv har ett samarbete med bland annat Värmdö kommun och 
Skärgårdsstiftelsen påbörjats genom en bidragsansökan hos Hav- och vattenmyndigheten för ett 
mer hållbart båtliv över kommungränserna. Arbetet för att få biotopskydd i Siviken har avstannat 
men andra grunda havsvikar i kommunen kan ersätta. 

Framåtblick 

Bostads- och lokalprojekt 
Vaxholms nya översiktsplan Vaxholm 2040 var på samråd våren 2021. Arbetet med den nya 
översiktsplanen har pausats tills vidare från september 2021 och ärendet kommer att följas upp i 
början av nästa mandatperiod. Stadsbyggnadsförvaltningen har nu i uppdrag att utreda vilken typ 
av kulturmiljöunderlag som är nödvändiga för att kommunens kulturmiljövärden ska kunna 

781



Rapport 
 
 

90 av 119 

tillvaratas på ett ändamålsenligt vis samt ta fram ett förslag till avgränsning, budget, tidplan och 
ramar för framtagandet av kulturmiljöprogram. Arbete med att ta fram ett kulturmiljöprogram 
kommer att pågå under 2022 och 2023. Planeringen av ett nytt särskilt boende för äldre på 
Norrberget har pågått ett par år och kommer fortsatt prioriteras under 2022. 

Renovering av kajerna i stadskärnan 
Vaxholm stad har fått besked om en möjlig medfinansiering på 185,75 mkr för att bygga om 
kajerna. Medfinansieringen är villkorad och Vaxholms stad har åtagit sig en rad motprestationer för 
att medfinansieringen ska erhållas. Projektering av kajerna pågår till och med april 2022 och 
entreprenören beräknas få tillgång till arbetsområdet den 1 september 2022 då vattenarbetena 
påbörjas. Den 21 december 2021 har det första spadtaget tagits och under 2021 har 
kommunstyrelsen tagit ett inriktningsbeslut som innehåller ett programförslag som redovisar 
utformning av den nya kajen. 

Översyn av budget och bokslutsprocess 
En översyn av budget- och bokslutsprocessen kommer att fortsätta under 2022. Målsättningen är, 
att i samband med återkopplingen, ge förslag på en tydlig-, tillitsbaserad-, resursstyrd, 
administrativt balanserad-, effektivitetsorienterad modell och transparent process. Som stöd och 
inspiration medverkar Vaxholm stad i ett utvecklingsprojekt som hålls av SKR (Sveriges kommuner 
och regioner), Budgetprocess med prislappar. 

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022 
Under 2022 kommer en stor uppgift, för kansli- och serviceenheten, att vara planering och 
genomförande av valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige. I detta arbete ingår att 
säkerställa ändamålsenliga lokaler, material samt rekrytera och utbilda röstmottagare som arbetar 
under förtidsröstning och på valdagen den 11 september 2022. 

Tillgänglig webbplats 
En satsning på att erbjuda tillgänglig digital information fortsätter. Under 2022 ligger fokus på att 
tillgänglighetsanpassa dokument som publiceras på webben. Det innebär att under 2022 behöver 
nya, tillgängliga dokumentmallar tas fram och redaktörer och övriga tjänstepersoner utbildas. Det 
innebär också att rutiner och former tas fram för att hålla kunskaperna ständigt levande på bred 
front i organisationen. 

Vidare arbete med kompetensförsörjning och värdegrund 
Arbetet med att ta fram kompetensförsörjningsplaner, på 5 års sikt, pågår i förvaltningarna, ett 
arbete som kommer att färdigställas under 2022. Under 2021 har arbetet varit inriktat på att 
integrera värdegrunden med främjande ledarskap, ledarskaps- och medarbetaridé för att förstärka 
och förtydliga kopplingen mellan värdegrund, rutiner, policys och det dagliga arbetet. Ledare har 
fått utbildning i vad som förväntas av dem utifrån ledaridé, främjande ledarskap och värdegrund 
och samtliga medarbetare har presenterats för vår medarbetaridé med uppföljande arbetsmaterial 
för att fördjupa sig i det främjande förhållningsättet. Under 2022 kommer vi ägna insatserna åt 
medarbetarskap, dess innebörd och förväntan på våra medarbetare men också vad de kan förvänta 
sig av Vaxholms stad som arbetsgivare. 

Utveckling av jämställdhetsarbete 
För att utveckla Vaxholms stads jämställdhetsarbete deltar kommunen under 2020–2022 i ett 
projekt inom SKR:s regi vid namn Modellkommuner för jämställdhetsintegrering. Syftet med 
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projektet är att integrera jämställdhet i styrning och ledning med målet är att kommunen ska 
erbjuda en jämställd service. Projektet följer ett strukturerat koncept med lärandeträffar om 
styrning och ledning, systematiskt förbättringsarbete samt analys och uppföljning. I april 2022 
avslutas kommunens deltagande som lärandekommun med en resultatkonferens. Därefter påbörjar 
kommunen sitt arbete som mentorskommun under ett års tid. Utvecklingsarbete och integreringen 
av jämställdhetsperspektivet i styrning och ledning för att erbjuda kommuninvånarna en jämställd 
service fortgår under hela 2022. Kommunstyrelsen har fortsatt målet att kommunen ska erbjuda en 
jämställd service och uppdrar alla nämnder att genomföra analys och åtgärder vid könsskillnader i 
nyckeltal. Arbetet med de egna utrednings-/förbättringsområdena fortgår under 2022. 

Bevara biologisk mångfald 
Grönplanen som ska antas i början av 2022 blir ett styrdokument för Vaxholms stad att använda vid 
bebyggelseutveckling och exploatering men även som kunskapsunderlag för bevarande av grönytor. 
Under 2022 ska sedan grönplanen implementeras i Vaxholms stads arbete. 

Förbättrad vattenkvalitet 
Vattenmyndigheterna ska under 2022 anta det nya åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet 
innebär bland annat att Vaxholms stad ska genomföra vattenplanering ur ett avrinningsperspektiv, 
vilket är en breddning av kommunens nuvarande arbete. Vattenplaneringen kan utvecklas som en 
process för dagligt arbete i kommunen. Åtgärdsprogrammet ska bidra till att förbättra 
miljökvalitetsnormerna genom framtagna lokala åtgärdsprogram (LÅP) för tre vattenrecipienter. 
LÅP:en inkluderar åtgärder som tagits fram utifrån utpekade brister i kommunen som till exempel 
utsläppspunkter och försämrad konnektivitet 7. Kommunens LÅP planeras antas under 2022. 

Ny förbättrad återvinningsstation 
Under våren öppnar den nya förbättrade och utvidgade återvinningsstationen efter ett tätt 
samarbete mellan Roslagsvatten och stadsbyggnadsförvaltningen. 

Ekonomiskt resultat  
Kommunstyrelsen har ett resultat på 18,6 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 95,2 
mnkr. Majoriteten av överskottet beror på exploateringsverksamheten som har genererat ett 
nettoresultat på 96,8 mnkr. En annan jämförelsestörande post är det upparbetade kostnaderna för 
utbyggnaden av Resarö skola som driftfördes i samband med beslutet om att lägga ner projektet på 
-2,1 mnkr. Den löpande verksamheten håller sin budget och genererar ett överskott på 0,5 mnkr. 

 

 

 

 

 

 
7 Kvalitetsfaktorn konnektivitet beskriver möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter, sediment 
och organiskt material i uppströms och nedströms riktning, samt från vattenförekomsten till omgivande 
landområden 

783



Rapport 
 
 

92 av 119 

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-    
avvikelse 

Bokslut 
2020 

Politisk verksamhet -5,8 -6,2 0,4 -5,8 

Fysisk och teknisk planering 83,1 -10,7 93,8 -13,8 

Varav exploateringsverksamhet 96,8 0,0 96,8 0,0 

Räddningstjänst & samhällsskydd -6,1 -6,0 0,0 -6,0 

Ledning, stöd & service -49,4 -50,6 1,1 -47,7 

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 

-2,2 -2,0 -0,2 -1,9 

Överförmyndarnämnden -0,9 -1,1 0,1 -0,9 

Årets resultat 18,6 -76,6 95,2 -76,2 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom utbildning och annan 
pedagogisk verksamhet. Detta innefattar förskoleverksamhet, öppen förskola, fritidshem/-klubb, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, elevhälsa, fritidsgård, 
kulturskola och måltidsenhet. För verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
vuxenutbildning samt Sfi köps platser av andra anordnare då Vaxholm saknar egen produktion. 
Nämnden har det kommunala aktivitetsansvaret för 16- till 19-åringar som antingen har avbrutit 
sina gymnasiestudier eller valt att inte studera på gymnasiet. Barn- och utbildningsnämnden utövar 
tillsyn över fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg.  

Viktiga händelser under året 

• Ytterby förskola stängde augusti 2021. 

• Ett arbete påbörjades för att säkerställa effektivare lokalnyttjande och anpassning efter 
volymer. 

• Ett nytt administrativt system och en ny lärplattform har införts. 

• Ett vikande barnantal inom förskolan ledde till arbetsbrist.  

• En handlingsplan för en attraktiv kulturskolan initierades med syfte att säkerställa en god 
ekonomisk marginal och hög kvalitet. 

• Den nya förvaltningsorganisationen är bemannad med ny utbildningschef, ny enhetschef för 
samverkan och stöd, ny verksamhetscontroller samt en skolchef med verksamhetsansvar 
för, förskola- grundskola, måltidsenhet och kulturskola. 

• En handlingsplan för Söderfjärdsskolan är påbörjad med en genomlysning av nuvarande 
organisation och med förslag på ny organisation till höstterminen 2022.  

Uppföljning av verksamheten 

Utvecklad kvalitetssäkringsmodell och modell för analysarbete 
För att bättre kvalitetssäkra grunduppdraget har utbildningsförvaltningen påbörjat arbetet med en 
utvecklad kvalitetssäkringsmodell och en modell för analysarbete. Modellerna ger förutsättningar 
att jobba systematiskt samt identifiera brister och utvecklingsområden för prioritering i 
målstyrningen eller internkontrollarbetet. Kompetensutveckling inom dokumentation och analys är 
påbörjad och ska erbjudas medarbetare på förvaltningskontoret och alla chefer. 

Utvecklingsarbete inom digitalisering 
Ett utvecklingsarbete inom digitalisering har inletts med syfte att främja kunskapsutveckling och 
likvärdighet. En långsiktig digitaliseringsplan har påbörjats och en organisation för digital förskola 
och skola har utvecklats. All utbildning i Vaxholms stad ska ta tillvara på digitaliseringens 
möjligheter och skapa en hög digital kompetens hos personal, barn och elever. Under hösten har 
lärplattformen Vklass och det administrativa verksamhetssystemet TED implementerats. 

Välfungerande övergångar 
Ett arbete pågår för att säkerställa väl fungerande övergångar mellan förskola och förskoleklass och 
mellan årskurs 6 och 7, för både kommunala och fristående verksamheter. Syftet är att öka 
tryggheten hos eleverna samt skapa förutsättningar för ett kvalitativt lärande och ökad 
måluppfyllelse. 

Förskolans utvecklingsarbete 
Pedagogerna i Vaxholms stads förskolor fortsätter att utveckla dokumentationen i det systematiska 
kvalitetsarbetet kopplat till barns språkliga och kommunikativa utveckling såväl som till andra 
fokusområden. Pedagogerna har successivt utvecklat sin förståelse för vad som är kärnan i det som 
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systematiskt ska dokumenteras, oberoende av målet med arbetet. Den ökade kunskapen 
tillsammans med olika verktyg, mallar, nätverk och forumgrupper har ökat möjligheten att rikta, 
begränsa och fokusera arbetet. 

Vaxholms stads förskolor tillämpar tydliggörande pedagogik för en tillgänglig förskola. Ökad 
kunskap och förståelse som byggts upp under flera år tillämpas nu i praktiken. Den goda förståelsen 
för tydliggörande pedagogik märks bland annat på hur pedagogerna organiserar lärmiljön med 
exempelvis bildstöd, TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation), 
välplanerade rutiner och visuell tydlighet. 

Fortsatt höga resultat årskurs 9 
Betygsutfallen för årskurs 9 läsåret 2020/2021 visar på fortsatt höga resultat. 91 procent av 
eleverna i årskurs 9 på Kronängsskolan har uppnått kunskapskraven (minst E) i alla ämnen. 
Meritvärdet är 265,9 poäng vilket är minskning från förra årets resultat på 271,0. Skillnaden beror 
främst i att flickornas meritvärde är betydligt lägre (262,2 poäng) än föregående läsår (287,2 
poäng). De goda resultaten beror bland annat på att Kronängsskolan har utvecklat elevhälsoarbetet 
med nya sätt att stötta elever med behov av särskilt stöd. Prioriterat har varit strukturella områden 
som studiero eller strukturen i klassrummet med fokus på det förebyggande arbetet. I årskurs 9 
fanns det ett antal flickor med problematisk skolfrånvaro och andra utmaningar vilket bland annat 
resulterade i att färre flickor än de senaste tre åren uppnår kunskapskraven i alla ämnen. Trots 
stödinsatser hade skolan svårigheter med att tillgängliggöra lärandet för alla flickor i årskurs 9. 

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) 
Första halvåret 2021 hade Vaxholms stad färre inrapporterade ungdomar till kommunens 
aktivitetsansvar (4,2 procent) än riket (7,9 procent) och Stockholms län (8,6 procent). Verksamheten 
arbetar uppsökande och förebyggande för att minimera avhopp och för att få Vaxholms ungdomar i 
sysselsättning. Målsättning med verksamheten är att alla ungdomar snabbt ska få kontakt med 
kommunens aktivitetsansvar, inom en vecka från registreringen, och bli erbjudna olika individuella 
insatser. De vanligaste åtgärderna som ungdomarna i Vaxholm deltar i är individuella samtal 
respektive studie- och yrkesvägledning. Vid fördjupad vägledning och regelbundna samtal arbetar 
verksamheten utifrån individens behov och gör kartläggning i styrkor, hinder, önskemål, alternativ 
och karriärkompetens. 

Kulturskolan 
2021 övergick kulturskolan till verksamhetssystemet Studyalong som är en lärplattform, ett 
administrativt system och en filmbank. Systemet är helt anpassat för kulturskola och finns i flertalet 
kommuner runt hela landet. Systemet har medfört att kulturskolan kunnat bibehålla kvaliteten i 
undervisning, trots pandemin, eftersom undervisning kunnat ske på distans. Studyalong stödjer 
kulturskolan i att snabbare visa inflödet av elever till kurserna. Det gör det möjligt att effektivisera 
eller omfördela tjänster utifrån utbud och efterfrågan vilket är långsiktigt bra för ekonomin. 

Trygghet 
Under året har grundskolorna utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete med fokus på trygghet och 
delaktighet. Medarbetare i alla skolor har deltagit i en utbildning för att utveckla kunskaper kopplat 
till diskrimineringslagen genom djupare förståelse och praktisk tillämpning i normkritik. En central 
trygghetsenkät, för alla elever från förskoleklass till årskurs 9, är etablerad för att öka den 
kontinuerliga och systematiska uppföljningen. Enkätsvaren visade att elevernas trivsel och trygghet 
har minskat något sedan föregående mätning, förutom på fritids där tryggheten ökat. Studieron har 
minskat på låg- och mellanstadiet, men ökat på högstadiet. På de flesta frågorna är utfallet sämre 
för de elever som inte identifierar sig som hon eller han. 

786



Rapport 
 
 

95 av 119 

Framåtblick 
 
Verksamheter i egen regi 
Fortsatt implementering av skolplattform och utveckling av målstyrning och systematiskt 
kvalitetsarbete. En ny digitaliseringsstrategi ska tas fram. 

Enheten för samverkan och stöd  
En app som möjliggör och underlättar i kommunikationen gentemot ungdomarna i Vaxholm är 
upphandlad och ska implementeras. Utbildningar och arbete ska genomföras för att ungdomarna 
ska få mera inflytande över fritidsgården. Föreningar ska bjudas in till en grundutbildning inför 
vårens nattvandringar.  

Administrativa enheten 
En översyn och uppdatering av riktlinjer för plats i förskola och för skolskjuts genomförs samt 
utveckling av en e-tjänst för begäran av allmän handling.  

Kvalitet, utveckling och ledning 
Kompetensutveckling fortsätter i effektiva team för förvaltning och chefer och följande 
utvecklingsarbeten planeras genomföras:  

• Utveckla offentlig förvaltning med kartläggning, handlingsplan och kompetensutveckling för 
respektive verksamhet.   

• Utveckla budgetstrukturen för att ge tydligare mandat och förutsättningar för respektive 
roll. 

• Fortsatt utveckling av systemstöd för systematiskt kvalitetsarbete.  

 

Ekonomiskt resultat 
Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 3,9 mnkr. Majoriteten av 
överskottet, cirka 3,6 mnkr beror på volymöverskott som framförallt går att hitta i 
förskoleverksamheten. Det finns budgetdifferenser när man tittar på enskilda verksamheter inom 
nämnden. Förskolans egen regi redovisar ett underskott mot budgeten. Åtgärder har vidtagits och 
planen är att en budget i balans ska uppnås under 2022. Verksamheten för samverkan och stöd 
samt vuxenskola har genererat ett överskott medans gemensam administration har genererat ett 
underskott. Underskottet i gemensam administration beror på kostnader för arbetsmiljö- och 
psykosociala kartläggningar i verksamheterna samt implementering av nya verksamhetssystem.  
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Driftredovisning - verksamhet (mnkr) Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-    
avvikelse 

Bokslut 
2020 

Nämnd- och styrelse -0,4 -0,5 0,0 -0,4 

Kulturskola -4,9 -4,9 -0,1 -4,7 

Fritidsgårdar -2,1 -2,0 -0,2 -2,0 

Öppen förskola -1,2 -1,2 0,0 -1,2 

Förskola, ped omsorg -64,9 -66,9 2,0 -66,5 

F-klass, Grundskola, Fritids -169,7 -171,8 2,1 -169,2 

Gymnasieskola -56,7 -56,3 -0,5 -54,4 

VUX; SFI -2,3 -3,7 1,4 -2,8 

Gemensam admin -11,4 -10,2 -1,1 -9,1 

SAMS -34,0 -35,0 1,0 -37,4 

Egen regi -0,8 0,0 -0,8 -1,0 

Total -348,6 -352,5 3,9 -348,6 

Volym- och övrig avräkning -3,6 0,0 -3,6 -2,5 

Årets resultat -352,2 -352,5 0,3 -351,1 
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Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Nämnden för teknik, fritid och kultur ansvarar för underhåll och förvaltning av stadens fasta 
egendom, idrotts- och friluftsanläggningar, hamnar, vägar, gator samt park- och naturmark. 
Nämnden ansvarar även för om- och nybyggnation av lokaler för kommunal verksamhet 
understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor. Ytterligare områden som nämnden ansvarar 
för är stadens uppgifter inom trafikområdet, gator och vägar, kultur och föreningsverksamhet samt 
tillstånd, tillsyn och yttranden. 
  

Viktiga händelser under året 

• Från den 15 augusti har en utökad tjänstgöringsgrad för kulturansvarig möjliggjort mer 
planering för evenemang, deltagande i regionala sammanhang och strategiarbete.  

• För att möta krav om bättre uppföljning av privata utförare, större ansvar inom nytt 
driftavtal, samt säkerställa avtalsuppföljning har den tidigare ekonomiska 
fastighetsförvaltartjänsten omvandlats till en fastighetsadministratör.  

• Restaurering av Hembygdsgården är färdigställd och caféverksamheten har haft öppet 
under sommaren. Staden har erhållit försäkringsersättning för del av restaureringen. 

• Lekplatsen på Lägret har rustats upp och den nya lekplatsen är utformad med hjälp av 
förslag och önskningar från besökare i parken, förskolor och skolor i Vaxholm. 

• Som ett stöd i utvecklingen av stadsbyggnadsförvaltningen har en genomlysning 
genomförts under vintern/våren 2021. Genomlysningen syftade till att beskriva 
stadsbyggnadsförvaltningens arbete och att identifiera utmaningar. Utifrån slutsatser i 
genomlysningen har handlingsplaner tagits fram. 

Uppföljning av verksamheten 

Allmänkultur 
Trots olika restriktioner under året har man ändå kunnat genomföra aktiviteter och evenemang. En 
del planerad barnteater kunde göras digital i början av året medan andra föreställningar flyttades 
fram till hösten. Stockholms filmfestival Junior blev digital och skolorna kunde därför delta i den 
från klassrummen. I april streamades en konsert med Janne Schaffer från Kronängsskolans aula. 
Under sommaren var det möjligt att ha en promenadteater och utomhusbio. Till hösten lättades 
restriktionerna ytterligare och Kulturnatten kunde genomföras som planerat.  

Nyöppning av uppskattade turistresmål 
Två mycket uppskattade turistresmål inom stadens bestånd har haft nyöppning till sommaren. 
Restaureringen av hembygdsgården är färdig och caféverksamheten kunde öppna enligt plan till 
sommaren. Campingen var tillfälligt öppen under sommaren och ny långsiktig arrendator förväntas 
teckna avtal i början av 2022.  

Ny lekplats på Lägret 
Lekplatsen på Lägret har rustats upp. Arbetet påbörjades under hösten 2020 för att kunna utveckla 
lekplatsen och göra den ännu mer attraktiv. En medborgardialog startades och därefter började 
arbetet med att planera den nya lekplatsen. Under sommaren 2021 stod den nya lekplatsen 
äntligen klar och under september hölls en invigning. 

Nytt boknings- och bidragssystem 
Ett nytt boknings- och bidragssystem har implementerats under våren 2021 och utvärdering sker 
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löpande. Systemet underlättar för den som vill boka tid/lokal och även förenkla administrationen 
gällande lokalbokningar. Systemet skapar en tydlig struktur för att planera, genomföra och följa upp 
föreningsbidrag. Genom det nya bokning- och bidragssystemet kommer statistik kunna tas fram och 
jämföras med den statistik som finns genom riksidrottsförbundet, vilket kommer ligga till grund för 
analys och framtida aktiviteter. Alla bidragsberättigade idrotts- och friluftsföreningar kommer 
hädanefter att ansöka om bidrag i det nya systemet där ansökan, beslut och utbetalning sker. 

Kommunala aktivitetsstödet 
Det kommunala aktivitetsstödet har setts över och en genomgång har gjorts av information från 
närliggande grannkommuner, Riksidrottsförbundets riktlinjer samt analyserade statistik av 
aktiviteter från föreningar i Vaxholms stad. Nytt förslag togs fram och beslutades av nämnden i 
augusti 2021 där en rörlig del per deltagare lades till det fasta beloppet som funnits sedan tidigare 
per sammankomst. Nämnden tog även beslutet att ta bort det övriga bidraget. De nya reglerna för 
kommunalt aktivitetsstöd är gällande från 2022-01-01. 

Stadsbibliotek 
Under pågående pandemi har biblioteket inte haft möjligheter som vanligt att genomföra 
evenemang på plats utan har hittat nya vägar att nå ut. Under sommaren har man kunnat låna 
högläsningspaket för barn, läsa tips om nya böcker på Instagram, kunnat få hemliga bokpåsar till 
vuxna och delta i en tävling med litterära citat. Biblioteket ser även en hög andel nöjda medborgare 
i SCBs mätningar vad gäller utbudet av aktiviteter exempelvis författarbesök, utställningar och 
barnaktiviteter. 

Nya avtal 
Fastighetsenheten har i början av sommaren tecknat nytt avtal gällande fastighetsskötsel av 
stadens bestånd samt nytt tillfälligt avtal för lokalvård. Uppstarten av avtalen har gått bra och 
bedöms leda till en ökad kvalité av skötsel. Projektet med att anlägga ny återvinningscentral pågår 
med vissa förseningar och fastighetsenheten har utfört majoriteten av de åtgärder som avtalats i 
samverkansavtal med Roslagsvatten AB. 

Gator och trafik 
På Resarö har infartsparkeringen på Engarn byggts ut med fler parkeringsplatser. På Vaxön har ny 
väg till Söderfjärdsskolan byggts som en del av projektet säkra skolvägar. 

På Rindö har etapp 1 av Trafiksäkerhetshöjande åtgärderna på Rindövägen färdigställts med en ny 
gång- och cykelväg till Rindö förskola. Etapp 2 och 3 har under 2021 legat i planerings- och 
projekteringsfasen sedan upphandlingen avbrutits. 

Nämnden har under slutet av 2021 godkänt den uppdaterade underhållsplanen för tekniska 
enhetens förvaltningsobjekt. Kompletterande inventeringar och analyser fortskrider under 2022. 

Mark och park 
Arbete enligt trädinventeringsplanen som gjordes 2018 pågår. Som resultat av den har till exempel 
almar tagits ner i Officersparken på grund av almsjuka. 

Stadens driftytor i GIS (geografiskt informationssystem) har uppdaterats och förbättras. Under året 
har fokus varit på gatumark och parkmark. Tekniska enheten har nu detaljerad information om 
stadens driftytor, vilket skapar gynnsammare förutsättningar för både entreprenörer och 
stadsbyggnadsförvaltningen framåt. 

En stor förändring har gjorts med taxorna för allmän platsmark 2022 som uppdaterats efter en 
större jämförelse bland liknande kommuner som Vaxholm. Det har sammanfattningsvis lett till en 
sänkning av taxorna, däremot har fler poster dykt upp och en dubbel avgift införts i de fall tillstånd 
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inte söks. Därav beräknas förvaltningen inte få in mindre pengar genom de nya taxorna. Däremot 
gynnar det dem som gör rätt för sig och missgynnar de som gör fel. 

Uppföljning av arrendeavtal  
Arbetet med att modernisera befintliga arrendeavtal har påbörjats. Under året har nya arrendeavtal 
tagits fram med både båtklubbar och näringsidkare. De är uppdaterade både vad gäller avgift och 
genom att de på ett tydligare sätt avgör parternas rättigheter och skyldigheter. Kommande år 
kommer arbetet fortsätta med att omförhandla och modernisera gamla avtal. Syftet är att de ska bli 
lätta att tolka, nå upp till dagens standard och att samtliga avtal ska bli harmoniserade på ett bättre 
sätt. 

Jämställd och jämlik idrott 
För att främja ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter samarbetar fastighetsenheten och 
tekniska enheten med bland annat ungdomsstödet och hållbarhetsenheten. Vaxholms stad har ett 
jämställt deltagande i åldern 7-20 år och utfallet har varit stabilt under de senaste åren. 

Övergripande stadsbyggnadsförvaltningen 
Som ett stöd i ett utvecklingsarbete av stadsbyggnadsförvaltningen har en genomlysning 
genomförts under vintern/våren 2021. Genomlysningen har omfattat samtliga samhällsbyggande 
enheter inom förvaltningen. Biblioteket och allmänkulturen har varit undantagna samt även 
bygglov- och GIS-enheten där genomlysning genomförts tidigare. 

Genomlysningen syftar till att beskriva en helhet av stadsbyggnadsförvaltningens arbete och att 
identifiera utmaningar för hela förvaltningen och för varje enhet. Utifrån slutsatser i 
genomlysningens beskrivning av nuläget och efter jämförelser med andra kommuner har en 
handlingsplan tagits fram som innehåller åtgärder för förvaltningens ledningsgrupp respektive för 
varje enskild enhet. 

I genomlysningens övergripande sammanfattningen anges följande: En växande verksamhet med 
behov av strategiskt fokus, prioritering, tydligare styrning och god administrativ struktur för en 
kvalitativ och effektiv verksamhet. Inom både politiken och förvaltningsorganisation finns behov av 
ökad tillit, delad målbild och stärkt samsyn. 

Målbilden efter att åtgärderna i handlingsplanen genomförts är effektivare arbetssätt, säkerställd 
budgetdisciplin, förstärkt kort- och långsiktig planering samt stärkt leverans och snabbare framdrift. 
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Framåtblick 
Allmänkultur 
Oavsett restriktioner med anledning av coronapandemin kommer det erbjudas scenkonst för 
skolbarn och Kulturnatten blir som alltid andra fredagen i oktober. Det finns numera möjlighet till 
digitala utsändningar från Kronängsskolans aula, tanken är att fortsätta med dem även när 
restriktionerna är borta. Marknadsföring och kommunikation förtydligas så att det blir tydligt när 
det är allmänkulturen och kommunen som är arrangörer. 

Digitalisering 
Stadsbiblioteket har under 2021 arbetat med att höja personalens digitala kompetens. Det arbetet 
har gjorts för att bättre kunna hantera det digitala utanförskap som många besökare har. Nu pågår 
planering för hur det konkret och praktiskt ska kunna genomföras nya och bättre insatser för 
besökarna under 2022. 

Tekniska enheten har under 2021 köpt in ett bokningssystem för att boka tider i 
idrottsanläggningarna. Under 2022 kommer det att utvecklas så att bidrag till föreningar sköts 
genom systemet samt att båtplatskön kommer implementeras i det nya systemet. 

Fastighetsenheten planerar att köpa ett digitalt verktyg för hantering av systematiskt 
brandskyddsarbete. 

Fastighet 
Under 2022 kommer nytt avtal för lokalvård slutas och enheten kommer påbörja arbetet med att ta 
fram underlag för nya driftavtal inom mark och grönskötsel i samarbete med tekniska enheten. 

Under 2022 kommer fastighetsenheten tillsammans med säkerhetschef att starta upp ett projekt 
för att förenkla och säkerställa ett ändamålsenligt systematiskt brandskydds arbete (SBA). 

Fritid 
Vid Lägret planeras anläggandet av ett utegym under försommaren 2022. Exploateringsenheten har 
i uppdrag att utreda en ny ishall och finansiering av denna. Stadsbyggnadsförvaltningen har i 
uppdrag att genomföra anläggning av konstgräsplan på Resarö bollplan, bland annat planeras 
upphandling av entreprenad under våren 2022. 

Mark  
Under 2022 kommer enheten att påbörja arbete med att ta fram underlag för nya driftavtal inom 
mark och grönskötsel i samarbete med fastighetsenheten. 

Stadsbibliotek 
Upphandling av bibliotekssystem pågår och systemet kommer tas i drift 2022. En inventering av 
bibliotekslokalens tillgänglighet gjordes i augusti. Under hösten kom en rapport från inventeringen 
som pekade på sådant som borde åtgärdas. Biblioteket har därefter åtgärdat enkelt avhjälpta 
hinder. En ombyggnation av entré och toalett påbörjades under senhösten och slutförs i början av 
2022.Ombyggnationen för också med sig att det så kallade bibliotekstorget behöver möbleras om. 
Arbetet med ny biblioteksplan påbörjas och slutförs under 2022. 

Genomlysning av stadsbyggnadsförvaltingen  
Utifrån den genomlysning som genomförts under 2021 av stadsbyggnadsförvaltningens samtliga 
samhällsbyggande enheter kommer arbete med åtgärderna i handlingsplanen att genomföras. 
Handlingsplanen innehåller åtgärder för förvaltningens ledningsgrupp respektive för varje enskild 
enhet. Målbilden är ett effektivare arbetssätt, säkerställd budgetdisciplin, förstärkt kort- och 
långsiktig planering samt stärkt leverans och snabbare framdrift. 
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Energi- och klimatåtgärder 
Utifrån den nya energiplanen arbetar fastighetsenheten och tekniska enheten med att ta fram en 
åtgärdsplan för att uppnå målen. I detta arbete ingår bland annat planering för nya solceller, 
laddstolpar och möjliga gemensamma upphandlingar ses över för att tillgodose behovet.  

Gata och trafik 
För att uppnå bästa resultat planerar Vaxholms stad att under 2022 metodiskt jobba ner 
underhållsskulden enligt den i nämnden nyligen presenterade underhållsplanen. Arbetet med 
underhållsplanen kommer över tid leda till att skötseln av stadens anläggningar gradvis blir mer 
proaktiv med planerat underhåll snarare än att vara reaktivt med akutlagningar och tillfälliga 
potthålslagningar. Under 2022 planeras en åtgärdsplan för brounderhåll vara påbörjad vilket 
kommer leda till förbättrad skötsel av stadens broar. 

Avsaknaden av en reservupplagsplats för snömassor leder till att all snö ej kan forslas bort under 
snörika vintrar. Detta medför att mycket snö ligger kvar på gatorna och därför har tekniska enheten 
fått i uppdrag att titta på ytor som kan användas till snöupplag. 

Mark  
Under 2022 kommer inventering av markavtal och uppföljning av upplåtelseavtal på 
allmänplatsmark fortsätta. Arrendeavtal som ska omförhandlas eller avslutas under 2022 kommer 
att gås igenom för åtgärder. 

Park 
Under 2022 kommer arbetet med ny driftsupphandling att påbörjas för att vara klar under 2023. 
Alla parkytor inventeras och läggs in i GIS (geografiskt informationssystem) för att få en mer 
kostnadseffektiv upphandling. Under 2021 gjordes ett försök med smarta papperskorgar som 
kommer att utvärderas och eventuellt utökas med fler smarta papperskorgar under 2022. 

Tillgänglighetsanpassningar 
Fastighetsenheten har fått investeringsbudget för åtgärder i syfte att öka tillgängligheten i stadens 
seniorbostadsbestånd. Enheten har beräknat att åtgärderna kräver cirka 0,5 mkr per år under en 
3:års period för att åtgärda återkommande anpassningar av otillgängliga trösklar, i samtliga 
lägenheter. Åtgärderna föreslås utföras löpande i samband med att lägenheterna renoveras vid 
utflyttning. Under 2022 kommer tekniska enheten att fortsätta tillgänglighetsanpassa 
busshållplatser, övergångsställen och gångbanor i samband med renoveringar på gatan. 

Ekonomiskt resultat  
Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 0,9 mnkr. Majoriteten av 
överskottet beror på icke realiserade satsningar såsom ett nytt bibliotek. Utöver detta finns det 
både positiva och negativa avvikelser bland nämndens verksamheter. Nämnden har fått in högre 
arrende- samt parkeringsintäkter jämfört med budget. En försäkringsintäkt för Hembygdsgården 
bidrar också till det positiva resultatet. Minskade intäkter för idrottshallar samt driftförda osäkra 
fordringar är exempel på saker som har dragit ned resultatet.  
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Driftredovisning - verksamhet (mnkr) Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-    
avvikelse 

Bokslut 
2020 

Nämnd- Och Styrelseverksamhet -0,4 -0,3 -0,1 -0,3 

Fysisk och teknisk planering -0,1 -0,4 0,3 0,3 

Turistverksamhet 0,0 -0,2 0,2 0,0 

Gator och vägar -10,7 -10,7 0,1 -10,7 

Parker -5,5 -5,6 0,0 -6,0 

Allmän Fritidsverksamhet -0,7 -1,0 0,3 -0,8 

Allmän Kulturverksamhet, Övrig -0,9 -1,1 0,2 -0,6 

Bibliotek, Extern Information -4,4 -5,8 1,4 -4,3 

Idrotts- Och Fritidsanläggning -15,6 -14,4 -1,2 -14,8 

Hamnverksamhet 0,8 0,0 0,8 0,5 

Kommersiell verksamhet 1,1 0,0 1,1 -0,6 

Fördelade Lokalkostnader -11,6 -9,5 -2,0 -7,8 

Fördelad Gemensam Verksamhet -6,5 -6,4 -0,1 -3,0 

Årets resultat -54,4 -55,3 0,9 -48,0 
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Socialnämnden 
Socialnämndens uppgift är att på olika sätt stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället 
samt ge omsorg om äldre och människor med funktionsnedsättning. Nämndens ansvarsområden 
omfattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och 
behandlingsarbete. Verksamheten är till stora delar lagstadgad och omfattar individ- och 
familjeomsorg, äldre- och funktionshinderomsorg samt flyktingmottagande. 
 

Viktiga händelser under året 
 

• I december 2020 genomfördes en omorganisation inom nämnden som ett led i att 
kostnadseffektivisera.  Arbetet med att sätta organisationen samt rekrytera till vakanta 
tjänster har pågått under 2021. 

• På myndighet har upphandling av stödboende för barn och unga påbörjats och upphandling 
av konsulttjänst för familjerätt har påbörjats under december 2021. 

• Hemtjänsten har under året arbetat med att förändra schemat för medarbetarna utifrån 
kravet på heltidstjänster till alla medarbetare. Det har inneburit utmaningar med att fylla 
hela arbetsdagen med arbetsuppgifter framför allt på eftermiddagarna för alla med 
heltidstjänster. 

• Inom personalgruppen har digitaliseringsombud utsetts och utbildats i ett projekt som 
kommer fortgå under 2022. Målet med projektet är att stärka hemtjänstpersonalens 
kompetens inom digitalisering och välfärdsteknik för att kunna främja nya arbetssätt och 
öka användandet av välfärdsteknik och andra IT-lösningar. 

• Överlämnandet av driften av Vaxholms särskilda boende till Förenade Care gjordes 1 
september. Processen inför och efter överlämnandet skedde planenligt. Övergången har 
följts upp genom samverkansmöten varje månad samt via en tät kommunikation.  

• Under hösten 2020 påbörjades upphandling av matlådor till hemtjänstens brukare vilken 
blev klar under våren 2021. Under slutet av året påbörjades upphandling av Fixartjänsten, 
då tidigare avtal gått ut i augusti 2021. 

• Detaljplanen avseende nytt särskilt boende på Norrberget vann laga kraft den 26 juni 2020. 
Ett inriktningsbeslut att färdigställa ett nytt särskilt boende på Norrberget togs av KS 2021-
11-25. 

Uppföljning av verksamheten 

Utveckling av samverkansformer 
Enheten för Barn och Ungdom har ett pågående samarbete med utbildningsförvaltningens enhet 
för samverkan och stöd, i syfte att utveckla olika samverkansformer. Arbetet fortlöper för att hitta 
gemensamma strukturer och resurser inom ramen för projektet psykisk ohälsa och problematisk 
skolfrånvaro. Inom ramen för arbetet gjordes en rekrytering. Tjänsten var en projektanställning som 
upphörde hösten 2021. Tjänsten finansierades av statsbidrag avsatta för stöd inom arbetet mot 
psykisk ohälsa. 

MIA-Roslagen – Mobilisering inför arbete 
Ett projekt har startas via Samordningsförbundet som riktar sig till individer som av någon anledning 
inte har arbetat på länge och samtidigt erhåller långvarigt ekonomiskt bistånd, s.k. MIA-projektet. 
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MIA-projektet ska öppna dörrar mot arbetsmarknaden för gruppen oavsett om det beror på 
sjukskrivning, rehabilitering eller på något annat. Verksamheten ska bidra till stegförflyttning mot 
ett ökat deltagande i samhället, bättre hälsa och större social gemenskap. Sju personer från 
Vaxholm är inskrivna. Projektet ska utvärderas under 2022. Myndigheten bidrar med 12 procent av 
en årsarbetare till projektet. 

Nyanlända 
Under 2021 anvisades 22 personer till Vaxholm. För att hantera bostadsförsörjningen för 
målgruppen har en plan med perspektiv på 3 år tagits fram. För att möta behov av stöd i etablering 
på bostadsmarknaden har en flyktingsamordnare rekryterats. Flyktingsamordnaren kommer att 
arbeta med integration och bostadssökande. Tjänsten är en projektanställning som påbörjas i mars 
2022. 

Avdelningen för utförande 
Pandemin har under året fortsatt att påverka delar av verksamheterna. Dagverksamheterna 
öppnade upp i ordinarie skala under våren. Alla boende på SÄBO och brukare i hemtjänsten har 
blivit vaccinerade med 3 doser, vilket har underlättat för arbetet i dessa verksamheter. 
Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten har efterlevts. En tjänst som seniorsamordnare 
startades upp i maj 2021. Anhörigkonsulenten har detta uppdrag som en del i sin befintliga tjänst. 
Ett samarbete med Österåkers kommun inleddes under våren för att samordna uppdraget om en 
gemensam syn- och hörselkonsulent. 

Särskilt boende 
Överlämnande till utföraren Förenade Care gjordes 1 september. Vaxholms stad har fått ta del av 
olika statsbidrag vilka använts för att öka kvaliteten på den vård och omsorg som bedrivs tex inköp 
av nya sängar och tryckavlastande madrasser, inköp av matsalsmöbler anpassade efter målgruppen 
och inköp av taxicykel för att möjliggöra en stimulerande utevistelse och aktivitet för de boende.  

Arbetet i verksamhetsområde utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet 
Alla medarbetare på utförarsidan fortbildar sig kontinuerligt för att följa med i utvecklingen samt 
håller sig uppdaterade inom forskningen och evidensbaserad kunskap. Bland annat gällande IBIC 
(ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt) som biståndshandläggarna använder för att utreda 
behov och funktionstillstånd, samt ICF (internationell klassifikation av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa). Arbete med att bedöma behov enligt ICF inom äldreomsorg har 
utvärderats och det bedöms att ett fortsatt arbete med att implementera modellen behövs. 

Ökad ärendemängd inom Individ och familjeomsorg 
En ökning av ärendemängden inom individ och familjeomsorgens verksamheter under året har 
märkts och förväntas fortsätta öka. Särskilt noterbart var ökningen på antal orosanmälningar inom 
barn och unga samt en liten ökning av ärenden på ekonomiskt bistånd och missbruksenhet 

Ekonomiskt bistånd 
En ökning av nyansökningar inom ekonomiskt bistånd har tillkommit på grund av pandemin. Antalet 
förväntas fortsätt öka något under 2022 med anledning av det försämrade konjunkturläget och 
ökad arbetslöshet som följd. Antalet ärenden har minskat eftersom flera sökande har gått ut i egen 
försörjning. 

Jobbcoach 
Avdelningen har arbetat med att minska behovet av långvarigt ekonomiskt bistånd. Pandemin har 
gjort det svårare för jobbcoachen att stödja målgruppen. Osäkerheten på arbetsmarknaden har 
inneburit att planerade introduktionsjobb och andra typer av anställning/sysselsättning har 
avbrutits eller skjutits på framtiden. Det återspeglas bland annat i ökningen av kostnaden för 
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ekonomiskt bistånd men vi kan se att stadens ökning ligger betydligt under flertalet andra 
jämförbara kommuner. 

Samverkan vid utskrivning från slutenvård (LUS) 
Lagen ska främja en god vård för den enskilde som efter utskrivning från sluten vård behöver 
insatser från socialtjänsten. Ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det 
egna hemmet eller i särskilt boende ska hållas så korta som möjligt. 

Vaxholm håller sig under nivån och har inte behövt betala för en för lång mottagningstid från 
slutenvård till egen verksamhet. Det förändrade arbetssättet har fördröjts på grund av svårigheter 
med införandet av ett nytt verksamhetssystem. som inte hållit tidplan. 

Stjärnmärkta verksamheter 
De medarbetare inom hemtjänsten som inte var Stjärnmärkta har utbildats under året för att 
verksamheten ska kunna bibehålla utmärkelsen Stjärnmärkt, vilket också har skett. 

Personligt ombud 
Personliga ombudet och jobbcoachen samarbetar för att gemensamt stötta de personer som har 
stöd av det personliga ombudet. En liten ökning av personer som tar kontakt med det personliga 
ombudet efter utbrottet av pandemin har noterats. 

Framåtblick 

Övergripande 
Den demografiska utvecklingen kräver effektivisering för att kunna tillhandahålla välfärdstjänster av 
god kvalitet i framtiden. Ett viktigt övergripande arbete är den fortsatta digitaliseringen. Genom att 
tillvarata digitaliseringens möjligheter kan vi effektivisera våra verksamheter samtidigt behålla 
kvalitén för våra medborgare. För att kunna implementera kostnadseffektiva digitala verktyg eller 
teknik krävs nyttorealiseringsanalyser, vilket förvaltningen kommer arbeta med för att säkerställa 
kvalitet och effektivitet. 

Nyanlända  
Mottagandet av nyanlända 2022 kommer att minska jämfört med 2021. Enligt Migrationsverkets 
prognos för 2022 kommer 19 personer anvisas till Vaxholm stad. Under 2021 tog kommunen emot 
22 nyanlända personer. En utmaning inom nämndens verksamhetsområde är nyanlända personers 
behov av permanenta boendelösningar och arbete. 

Återförening 
Nyanlända kommer till kommunen utöver vår tilldelade kvot i form av anhöriginvandring. 
Sammansättningen av de nyanlända som anvisas till kommunen har förändrats på så sätt att det till 
övervägande del är kvotflyktingar som anvisas. 

Ensamkommande barn 
Andelstalen för kommunen indikerar ett mottagande på mellan 1-2 ensamkommande barn. 
Därutöver kan vi bli anvisade ensamkommande barn inom kvot för flykting. 

Ekonomiskt bistånd 
Arbetet med fokus på att minska andelen personer som har behov av ekonomiskt bistånd under en 
längre tid fortlöper. Under 2022 fortsätter arbetet med att ytterligare effektivisera metoder och 
arbetssätt och vi står inför utmaningar under 2022 avseende ekonomiskt bistånd. 

Särskilt utmanande blir det att hantera de individer och familjer som inte längre kommer omfattas 
av etableringsåtgärder och som dels inte är självförsörjande. 
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Samordningsförbundet Roslagen 
Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att uppnå eller förbättra en ökad förmåga av försörjning och 
livskvalitet. Insatserna ska utvärderas under 2022. 

Hemtjänsten 
En utredning om möjligheterna att lägga alla serviceinsatser inom hemtjänsten på entreprenad 
kommer genomföras under 2022. Målet är att vårdbiträdena/undersköterskorna i hemtjänsten ska 
arbeta med ren omsorg och omvårdnad. 

Ekonomiskt resultat 
Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 13,8 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre 
volymer inom individ- och familjeomsorgen till följd av färre barnplaceringar och färre utbetalningar 
av försörjningsstöd jämfört med budget. Även äldreomsorgen redovisar ett överskott till följd av 
lägre volymer inom särskilt boende. De verksamhet som har underskott inom socialnämnden är LSS 
och hemtjänsten. En annan bidragande faktor till överskottet är ett statsbidrag kopplat till 
äldreomsorgen som inte hunnits förbrukas under året. Statsbidraget kräver dock inte någon 
motprestation utan kommunen får behålla pengarna i resultatet. 

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-    
avvikelse 

Bokslut 
2020 

Förvaltningsledning -1,8 -6,0 4,3 -5,1 

Overhead myndighet och utförare -13,4 -14,1 0,7 -13,8 

Socialnämnd -0,5 -0,6 0,1 -0,5 

Individ- och familjeomsorg -14,3 -19,5 5,2 -11,9 

Funktionshinderomsorg -48,1 -47,5 -0,6 -49,8 

Äldreomsorg -98,1 -101,8 3,7 -96,1 

Myndighetsutövning -2,6 -3,0 0,4 -3,3 

Bidrag till föreningar -0,1 -0,1 0,0 -0,1 

Årets resultat -178,9 -192,7 13,8 -180,6 
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Stadsbyggnadsnämnden 
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens bygglovsverksamhet och tillsyn enligt plan- och 
bygglagstiftningen, samt för mätnings- och karteringsverksamhet. Nämnden ansvarar också för 
strandskydd enligt miljöbalken, myndighetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister, 
anläggningslagen, ledningsrättslagen, fastighetsbildningslagen. Ansvaret omfattar vidare 
namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser, fastställelse av 
belägenhetsadresser samt tillsyn av skyltar. 

Viktiga händelser under året 

• I början av 2021 har den handlingsplan som tagits fram efter genomlysning av enhetens 
verksamhet våren 2020, godkänts av stadsbyggnadsnämnden. Åtgärdsplanen innehåller nio 
punkter. Arbete med att genomföra åtgärderna i handlingsplanen har pågått under hela 
året, utifrån de rådande arbetsförutsättningarna med hög arbetsbelastning och rådande 
pandemi. 

• Under försommaren har två medarbetare gått i pension och en slutat på egen begäran. 
Härutöver har verksamheten två föräldraledigheter. Rekrytering har skett av två nya 
bygglovshandläggare och två bygglovskoordinatorer. Personalomsättningen kombinerat 
med en fortsatt hög ärendemängd, har resulterat i att handläggningstiden av lov‐ och 
bygganmälansärenden har ökat under sommar och höst, vilket resulterat i att det nu är ca 6 
månaders väntetid innan bygglovsärenden kan fördelas till handläggare. Även inom 
strandskyddet har ärendemängden ökat under hösten och därmed även väntetiden innan 
ärenden kan fördelas till handläggare 

• Med anledning av de ökande handläggningstiderna har kommunfullmäktige under hösten 
fattat beslut om en temporär resursförstärkning utöver antagen budget, med 2 handläggare 
under slutet av 2021 och en extra handläggare under 2022. 

• Under hösten har en ny helt digital e-tjänst sjösatts för ansökan om strandskyddsdispenser, 
förhandsbesked, lovansökningar och bygganmälningar. Den nya helt digitala e-tjänsten är 
direktkopplad till ärendehanteringssystemet Castor, vilket sparar tid och ger sökanden 
bättre överblick av hur arbetet med ansökan fortskrider. 

• Vid årets sista nämndsammanträde beviljades bygglov för de två första flerbostadshusen på 
Norrberget. Nämnden beslutade då även om namn på gator och en plats inom Norrberget, 
Lägerhöjden. 

• Ett avtal om geodatasamverkan har ingåtts med lantmäteriet under 2021, som innebär 
dagliga uppdateringar vid till exempel genomförda lantmäteriförrättningar och annat som 
påverkar kommunens digitala baskarta. Avtalet innebär även fri tillgång till lantmäteriets 
GIS-data som inte längre behöver köpas in i samband med pågående detaljplanearbeten. 
Avtalet har också möjliggjort för kommunens delägda bolag Roslagsvatten AB, att halvera 
sin kostnad för den tillgång till GIS-data och fastighetsinformation för kommunens 
fastigheter, som möjliggörs genom avtalet. 

• Beslut har fattats om att GIS-samordnaren organisatoriskt flyttar från bygglov- och GIS-
enheten till stadsbyggnadsförvaltningens stab per 2022-01-01. 
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Uppföljning av verksamheten 

Utfall GIS-enkät 
Undersökningen görs av bygglov‐ och GIS‐enheten genom att alla som har beställt en kartprodukt 
eller mättjänst får möjligheten att svara på en anonym enkät online några veckor efter det att 
slutprodukten är levererad eller tjänsten utförd. Enkäten besvaras dock av relativt få personer, 
vilket ger ett begränsat analysunderlag. I enkäten bedöms leveranstid, bemötande, kvalitetsresultat 
samt övergripande intryck. Enkätresultaten visar på ett förväntansgap där beställaren har en bild av 
att kartprodukten ligger färdig och kan skickas med en knapptryckning. Leveranstiden upplevs 
därför som onödigt lång. Kartproduktion är dock mer tidskrävande än så. Under 2022 kommer 
därför en fortsatt insats behöva göras på kommunens hemsida, för att bättre återspegla produkten 
med syftet att kunden ska ges rätt förväntansnivå vad gäller leveranstid. 

Arbete med handlingsplan efter genomlysning 
Vid nämndens första sammanträde i januari, godkände stadsbyggnadsnämnden den handlingsplan 
som tagits fram efter genomlysning av enhetens verksamhet under första halvåret 2020. 
Åtgärdsplanen innehåller nio punkter med huvudsaklig inriktning gällande att tydliggöra intern- och 
extern kommunikation samt utveckla och förenkla arbetssättet. Arbete med att genomföra 
åtgärderna i handlingsplanen har pågått under hela året, utifrån rådande arbetsförutsättningar med 
hög arbetsbelastning och rådande pandemi. Fem av de nio punkterna är åtgärdade och arbete 
pågår med resterande fyra punkter. En viktig punkt har varit publiceringen av kommunens nya 
hemsida i början av året. De texter som funnits sedan tidigare har i stora delar arbetats om och en  
hel del nytt har tillkommit. Den nya digitala e-tjänsten som lanserades under hösten har varit en 
annan viktig punkt i handlingsplanen, som förväntas underlätta och ge en ökad tillgänglighet för de 
som vill ansöka om olika former av lov och strandskyddsdispenser eller göra en bygganmälan för 
enklare byggnadsåtgärder samt underlätta och förenkla det administrativa arbetet. 

Handläggningstider lovärenden 
Handläggningstiden i lovärenden mäts genom två indikatorer. Dels mäts tiden från att ansökan 
anses komplett/fullständig till dess att beslut fattats i ärendet. Dels mäts den totala 
handläggningstiden från att en ansökan kommer in till dess att ett beslut expedierats. Årets resultat 
för båda indikatorerna visar försämrade resultat i jämförelse med 2020. 

Handläggningstiden från komplett till beslut ligger trots något längre tid fortfarande något bättre än 
nämndens mål men sämre än BM‐värdet. För den totala handläggningstiden från inkommen 
ansökan till expedierat beslut, har tiden ökat med lite drygt 4 veckor och är nu längre än både 
nämndens mål och BM‐värdet. De ökande handläggningstiderna beror i huvudsak på en ökning med 
20%, av antalet inkomna lov‐  och bygganmälansärenden under de två senaste åren (2020‐2021), i 
kombination med den personalomsättning som varit under vår och sommar 2021, med två av tre 
bygglovshandläggare som slutat (pension respektive egen uppsägning), och att de två nya 
handläggare som börjat därefter behövt tid på sig att komma in i arbetet här i Vaxholm. Detta har 
sammantaget resulterat i att handläggningstiden för lov‐ och bygganmälansärenden har ökat under 
sommar och höst, vilket resulterat i att det vid årets slut är ca 6 månaders väntetid, innan 
byggärenden kan fördelas till handläggare. Även bland bygglovskoordinatorerna har det varit 
personalomsättning, med en pensionsavgång och en vikare till följd av föräldraledighet. Med 
anledning av de ökande handläggningstiderna har KF under hösten fattat beslut om en temporär 
resursförstärkning utöver antagen budget, med 2 handläggare under slutet av 2021 och en extra 
handläggare under 2022. Även inom strandskyddet har ärendemängden ökat kraftigt under 2021, 
med lång väntetid innan ärenden kan fördelas till handläggare. Detta fördröjer nu starten ytterligare 
för handläggning i bygglovsärenden som är beroende av positiva beslut i strandskyddfrågan. För 
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rådgivning och utlämnande av offentliga handlingar ur bygglovsarkivet, har det varit en likande 
utveckling som för byggärenden, med en ökande mängd förfrågningar att hantera. 

Tillsynsverksamheten 

Ärendebalansen uppgår till 292 ärenden vid årsskiftet vilket är en ökning med 46 under året.  

Bygglov- och GIS-enheten rapporterar skriftligen tre gånger om året till stadsbyggnadsnämnden hur 
tillsynsarbetet fortskrider.  

Tillsynsverksamheten har under våren förstärkts med två projektanställda tillsynsjurister som 
anställts för perioden 2021-2022. Denna förstärkning har haft en försiktigt positiv inverkan på 
ärendebalansen. Ökningen i ärendebalansen har bromsat in för att under den sista tertialen 2021 
nästan helt plana ut. 

Utmaningarna inför framtiden med aviserade ändringar i plan- och bygglagen samt strandskyddet i 
miljöbalken under 2022, kommer om de genomförs att förskjuta fokus från handläggning till ännu 
mer tillsyn. Detta är något det redan går att se början av i och med implementeringen av EU:s 
vattendirektiv i svensk lagstiftning och framgår av den nya tillsynsplanen för strandskyddstillsyn. 
Nämndens beslut i december om att anta två nya tillsynsplaner tydliggör de tillsynsbehov som finns. 
En ordentlig genomgång och översyn av verksamhetens ekonomiska förutsättningar behöver därför 
ske i samband med budgetarbetet för 2023. 

Framåtblick 

I det korta perspektivet under 2022 
Stadsbyggnadsnämnden och bygglov- och GIS-enheten/stadsbyggnadsförvaltningen befinner sig i 
en utmanande situation, både i förhållande till nuvarande situation och kommande förändringar. 

Arbetet med handlingsplanen efter genomlysningen ska slutföras under 2022. Det kommer att 
krävas ytterligare anpassningar av verksamheten för att hålla jämna steg med den utveckling som 
fortlöpande sker inom nämndens ansvarsområde. 

Handlingsplan efter genomlysning 2020 

Fokus under 2022 kommer av nödvändighet ligga på att korta handläggningstider och arbeta bort 
den höga ärendebalansen med ofördelade ärenden. Målsättningen är samtidigt att arbetet med 
handlingsplanen efter genomlysningen av verksamheten, ska slutföras under 2022. Fem av nio 
punkter är avklarade och arbetet pågår med de resterande fyra punkterna. Detta handlar i korthet 
om att se över arbetsprocesser inom verksamheten och genomföra förbättringsarbete där det är 
möjligt. Tiden för att genomföra detta, kommer dock att behöva tas från tiden för handläggning av 
ärenden, men är samtidigt något som måste göras för att verksamheten på sikt ska fungera bättre 
och därigenom kunna arbeta effektivare med kortare handläggningstider som resultat. 

Nämndens beredningskapacitet 
Förvaltningens beredningskapacitet och förutsättningarna för arbetet inom nämndens 
ansvarsområde, har under längre tid visat sig inte stå i proportion till det som krävs för att 
verksamheten ska kunna leva upp till lagstiftarnas krav samt innevånare och företagares 
förväntningar på snabb handläggning i de ärenden som ska hanteras. Att kommunen och 
stadsbyggnadsförvaltningen saknar egen byggnadsantikvarie bidrar också till att handläggarnas 
arbetssituation försvåras. Bygglovsverksamheten har under pandemin (2020‐2021) haft en 20 
procent ökning av inkommande ärenden och har nu vid årets slut en stor ärendebalans med 
ofördelade bygglovs‐ och bygganmälansärenden. Även inom strandskyddsverksamheten har 
ärendemängden och väntetiden ökat kraftigt under 2021. Långa väntetider innan ärenden kan 
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fördelas till handläggare och ökande handläggningstider kommer att tas med in i 2022. Med den 
temporära resursförstärkning nämnden fått, bör vänte‐ och handläggningstider för byggärenden 
successivt kunna minska under 2022. Inom tillsynsverksamheten har nämndens 
beredningskapacitet förstärkts med två tillsynshandläggare under våren. Därigenom har ökningen i 
ärendebalansen bromsat in för att under den sista tertialen 2021 nästan helt plana ut. Utifrån det 
utökade tillsynsuppdraget i de nya tillsynsplanerna, som tagits fram enligt nuvarande lagstiftning, 
krävs ytterligare utökning av förvaltningens tillsynskapacitet. Till 2022 har verksamheten fått en 
resursförstärkning med ytterligare en tjänst, för arbetsuppgifter med OVK‐, hiss‐ samt arkivfrågor. 
Arbetet med att upprätta register och själva registerhållningen av hissar och 
ventilationsanläggningar i kommunen, är en del i det utökade tillsynsuppdraget i de nya 
tillsynsplanerna. För rådgivning och utlämnande av offentliga handlingar har det varit ett fortsatt 
högt tryck med många förfrågningar att hantera. Även kart‐ och mätverksamheten har haft fullt upp 
med att hålla jämna steg med inkommande uppdrag. Att verksamheten nu flera år i rad visat röda 
siffror, indikerar att det inte finns några marginaler i verksamheten för att kunna fånga upp de 
variationer och förändringar som är helt normala för verksamheter inom nämndens 
verksamhetsområde. 

Arbetsledande och administrativ chefskapacitet 
Det står allt mer klart att enhetens arbetsledande funktion inte räcker till för att leva upp till alla de 
förväntningar och krav som över tid ökat på verksamheten, och därmed ställer nya krav på 
ledarskapet att hantera fler och besvärligare frågor. En genomgång och utvärdering av 
förutsättningarna för ledningen av verksamheten kommer därför att behöva ske, för att möjliggöra 
den förstärkning av verksamhetens styrning som krävs för att hålla jämna steg med utvecklingen 
inom nämndens ansvarsområde. Ett sådant behov kan även utläsas i den genomlysning som gjorts 
av verksamheten under 2020. 

Kommande ändringar av styrande lagstiftning 
Utmaningarna inför framtiden med aviserade ändringar i plan‐ och bygglagen samt strandskyddet i 
miljöbalken under 2022, kommer om de genomförs att fortsätta förskjuta fokus från handläggning 
till ännu mer tillsyn. Detta är något det redan går att se början av i och med implementeringen av 
EU:s vattendirektiv i svensk lagstiftning och framgår av den nya tillsynsplanen för 
strandskyddstillsyn, som nämnden beslutat om i december. De nya tillsynsplanerna som utgår från 
dagens lagkrav, förutsätter båda två mera resurser än det som nämnden disponerar över.  

I ett längre perspektiv, efter 2022 
Ändringar till följd av kommande lagstiftning om öppna data, kommer att innebära att hela 
finansieringsmodellen för kommunens/nämndens kart- och mätverksamhet förändras, från avgifts- 
till skattefinansierad. Hela kommunens GIS-data betraktas i och med EU-direktivet som öppen data, 
som ska hållas tillgänglig av landets kommuner utan kostnad och därmed måste skattefinansieras.  

Digitalisering av arbetsrutiner och ett digitalt bygglovsarkiv 
Målet för enhetens digitalisering av verksamheten, är att ha en helt digital handläggningsprocess 
från ansökan till avslut av ärenden, och att nämndens bygglovsarkiv blir tillgängligt för allmänheten 
att själva hämta information och offentliga handlingar ifrån. Syftet med denna digitalisering är att 
ge Vaxholms innevånare, fastighetsägare, företag, föreningar och andra intresserade (den breda 
allmänheten) fri tillgång till att när det passar den enskilde själv som bäst, att själv kunna ta del av 
all den offentliga information ‐ öppen data, som nämnden har och hanterar.  

Nämndens bygglovsarkiv ska i detta sammanhang inte blandas ihop med kommunens stadsarkiv 
och krav på långsiktig arkivering av offentliga handlingar i kommunen. Stadsbyggnadsnämndens 
bygglovsarkiv är ett levande arkiv i fortlöpande förändring som ännu inte ska slutarkiveras i 
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stadsarkivet. Ett eget digitalt bygglovsarkiv med en självbetjänande e‐tjänst, skulle troligen också 
innebära att delar av de externa arkiveringstjänsterna och kostnaderna för detta nämnden idag 
använder, skulle kunna rationaliseras bort och samtidigt effektivisera förvaltningens arbete med 
arkiveringen av avslutade ärenden i ärendehanteringssystemet Castor. Ett helt digitalt bygglovsarkiv 
med en e‐ tjänstfunktion, ligger också i linje med kommande lagkrav på att digitalt offentliggöra och 
tillhandhålla offentliga handlingar ‐ öppen data, utifrån ett redan gällande EU‐direktiv. En fullt ut 
digitaliserad bygglovsverksamhet i kombination med de nya digitala detaljplaner som är lagkrav för 
nya detaljplaner från 1 januari 2022, kommer att möjliggöra att delar av handläggningen kommer 
att kunna automatiseras. Till en början kommer det att handla om handläggarstöd, men på lite sikt 
även kunna innebära helt eller delvis robotiserad handläggning och bygglovsgivning. 

Ekonomiskt resultat  

Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0.8 mnkr. Underskottet beror i 
huvudsak på att bygglovsavgifter reducerats till följd av långa handläggningstider och extra 
lönekostnader enligt politiskt beslut.  

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-    
avvikelse 

Bokslut 
2020 

Stadsbyggnadsnämnd -0,4 -0,3 0,0 -0,3 

Bygglovsverksamhet -1,3 0,1 -1,4 -4,7 

GIS -1,3 -1,7 0,4 -1,5 

Tillsyn -2,3 -2,2 -0,1 0,0 

Rådgivande bygglov -2,3 -2,4 0,1 0,0 

Strandskydd -0,4 -0,6 0,1 0,0 

Stadsbyggnadsförvaltningen -0,2 -0,3 0,1 0,0 

Bygglov och GIS-enheten 0,0 0,0 0,0 -0,5 

Årets resultat -8,3 -7,4 -0,8 -7,0 
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Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) är den gemensamma tillsynsmyndigheten för 
Täby och Vaxholm. Nämnden ansvarar för kontroll enligt livsmedelslagen, tillsyn enligt 
miljöbalken, strålskyddslagen, alkohollagen och tobakslagen samt kontroll av 
läkemedelsförsäljningen i detaljhandeln. Nämnden ansvarar även för miljöövervakning 
avseende sina kontrollobjekt samt för information och expertkunskap inom verksamhetsområdet. 
 
SRMH utför enligt samverkansavtal även tillsyn med stöd av alkohollagen och tobakslagen samt 
kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel på uppdrag av Lidingö stad, 
Norrtälje kommun och Vallentuna kommun. Därutöver har nämnden även en avtalssamverkan med 
Norrtälje kommun om livsmedelskontroll. Vid avtalssamverkan fattas besluten av ansvarig nämnd i 
respektive kommun. 
 

Uppföljning av verksamheten 

Kvalitet och effektivitet 

Nämnden har under året inlett ett arbete med processkartläggning. Syftet är att se till att arbete 
görs på rätt sätt och att processer kan effektiviseras så mycket som möjligt. Arbetet kommer att 
fortsätta under 2022. 

Kommunikation, dialog, service och bemötande 

God service och ett bra bemötande har fortsatt hög prioritet. Arbete med att vara flexibla i 
kommunikationssätten med våra verksamheter har även gjorts. SRMH har under året fortsatt 
arbetet med att utveckla de digitala kanalerna. 

Digitaliseringens möjligheter 

Nämndens arbete med utveckling av e-tjänster har kommit in i slutfasen. Vissa e-tjänster lanserades 
innan sommaren och ytterligare några lanserades efter sommaren. I och med detta arbete tar 
nämnden ett stort steg för att effektivisera verksamheten och det blir enklare för invånare och 
företag att uträtta ärenden hos SRMH. 

Övergripande måluppfyllelse 

Kommunfullmäktige för Täby kommun har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av SRMH:s verksamheter 
under 2021 har kommunfullmäktige fastställt två mål. Resultatet är att samtliga nämndmål uppnås. 
Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen 
är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen 
kommer att uppnå dem. 

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

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-    
avvikelse 

Bokslut 
2020 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd -2,2 -2,0 -0,2 -1,9 
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Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden är en för kommunen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i de flesta 
avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för 
respektive kommuns gode män, förvaltare 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 2011 har Vaxholms stad och Värmdö kommun gemensam överförmyndarnämnd. Från och 
med december 2019 har kommunerna dessutom en gemensam förvaltningsorganisation 
tillsammans med Nacka kommun. 

Uppföljning av verksamheten 

Fokus på introducering av personal och implementering av verksamhetssystem 
Överförmyndarverksamheten har under 2021 haft stort fokus på introducering av ny personal och 
implementering av nytt verksamhetssystem, vilket har påverkat målresultatet. 
Överförmyndarnämnden överträffar bland annat målen med andel överklagade beslut och 
huvudmannens nöjdhet med sin gode man. Nämnden har inte uppfyllt vissa mål, däribland målet 
med granskning av årsräkningarna. Många årsräkningar har behövt kompletteras på grund av 
bristfällighet.  Avtalssamverkan med Värmdö och Vaxholm bedöms vid årsskiftet vara i balans och 
verksamheten ser fördelar med samverkan. 

Rätt från början och i rätt tid 
Målet med granskningen har inte uppnåtts på grund av stor omsättning av personal och införande 
av nytt verksamhetssystem. Av 240 årsräkningar var 180 slutgranskade per den sista september. 
Alla var översiktligt genomgångna och det kvarstod en del kompletteringar innan resterande 
årsräkningar kunde slutgranskas.  

Indikator Utfall Målvärde 

Andel fullständigt granskade redovisningar 75 % 100 % 

 
Andel överklagade beslut som ändrats av rätten är endast ett av sju överklagade. Nämnden fattar 
över 500 överklagningsbara beslut på ett år så det är en liten andel som överklagas och få 
ändringar. Det tyder på att nämnden fattar bra och tydliga beslut. 

Huvudmannens intresse står i fokus 

För andra året i rad deltar Värmdö/Vaxholm i enkäten till huvudmän och deras gode män som 
genomförts för fjortonde året i rad. I år deltog 13 kommuner fördelat på sju verksamheter.  

Målet för total nöjdhet hos huvudmän överträffar målet med råge och Värmdö/Vaxholm ligger på 
topp tre avseende den totala nöjdheten hos huvudmännen.  

Resultaten i enkäten till gode männen är något sämre än föregående år och målet för total nöjdhet 
hos gode männen med överförmyndarverksamhetens service nås inte. Det ska dock noteras att 
målnivån är högt satt. Det som gode männen inte har varit nöjda med överlag är att granskningen 
av deras årsräkningar har tagit lång tid samt att de inte har fått information i tillräcklig utsträckning 

Indikator Utfall Målvärde 

Andel överklagade beslut som ändras efter prövning i rätten  14 % 15 % 
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för sitt uppdrag. Verksamheten har efter att undersökningen genomfördes genomfört ett antal 
utbildningsinsatser inom granskning och godmansuppdragets omfattning. Vidare är verksamheten 
efter de utmaningar som den stod inför under 2021 i fas med handläggningen, vilket kommer 
resultera i snabbare handläggning.  

Indikator Utfall Målvärde 

Andel gode män som är nöjda med servicen 67 % 90 % 

Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man 87 % 80 % 

Andel huvudmän vars gode man förklarat sitt uppdrag för huvudmannen 71 % 80 % 

Användande av digitala tjänster 

Att erbjuda gode männen att lämna in redovisningarna digitalt bidrar både till en bättre miljö och 
att verksamheten är effektiv och rättssäker. Utfallet för 2021 har ökat markant från 2020 från 36 % 
till 47 procent. Överförmyndarverksamhetens insatser och konsekventa arbete för att förmå 
ställföreträdarna att nyttja de digitala tjänsterna börjar ge resultat. För att stimulera ökat 
användande av e-tjänsterna genomförs utbetalning av arvodet snabbare vid digital redovisning 
förutsatt att själva redovisningen är korrekt. Vidare genomförs informations- och 
utbildningsinsatser kring e-tjänsterna regelbundet. Under 2022 kommer detta arbete fortsätta 
förstärkas. 

Indikator Utfall Målvärde 

Andel inlämnande redovisningar digitalt  47 % 50% 

Färre gode män använder bil i uppdraget 

För att uppfylla målet om ett miljömässigt hållbart utförande har överförmyndarnämnden också ett 
nyckeltal om att minska användningen av bil i uppdraget som god man eller förvaltare. För detta 
nyckeltal är målnivån på hög nivå och nås inte. Trenden är dock positiv. 

Indikator Utfall Målvärde 

Andel uppdrag där gode män huvudsakligen inte använder bil. 81 % 85 % 

Fler certifierade gode män 

Överförmyndarnämnden ska säkra att de som vill vara god man har och får rätt förutsättningar för 
att utföra uppdraget och ställer därför krav på att gode män deltar i kompetensutvecklingsinsatser. 
En sådan är ett digitalt kunskapstest som är obligatoriskt för alla som vill vara god man. Nämnden 
har även ett system för certifiering av gode män. För Värmdö/Vaxholm är detta mål nytt för 2021. 
Under pandemin har inga certifieringar utförts då dessa kräver viss fysisk närvaro. Under hösten 
2021 återupptog överförmyndarenheten certifieringsverksamheten och sex ställföreträdare 
certifierades, vilket innebär att 3,5 % av gode männen är certifierade. Poängteras att det är ett nytt 
mål för nämnden. 

Indikator Utfall Målvärde 

Andel certifierade gode män 3,5 % 50 % 
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God man inom två månader  
Nämnden har mycket hög ambitionsnivå vad gäller hur fort en huvudman får en god man. När det 
gäller huvudmän, bortsett från ensamkommande barn, är nämnden beroende av att få in underlag 
från olika aktörer och myndigheter, bland annat läkarintyg. Under 2021 ökade antalet ansökningar 
om god man och förvaltare med 18 procent. Ärendena blir mer komplexa utifrån komplicerade 
förhållanden för huvudmän som gör att det är svårare att utreda och att rekrytera gode män till 
uppdragen. Under 2021 inkom 85 ansökningar, varav 31 bedöms ha behov av god man. Utav dessa 
dröjde handläggningen mer än två månader för 5 ansökningar. I återstående 54 ansökningar 
bedömdes det inte föreligga behov av en god man. Den procentuella andelen av de ansökningar där 
handläggningen dröjde för de huvudmännen som bedömdes ha behov av god man uppgick till 16 
procent.  

Indikator Utfall Målvärde 

Andel huvudmän som får god man inom två månader 84 % 100 % 

 
Ekonomiskt resultat 
Tabellen redovisar Vaxholms stads andel av ÖFN:s budget som bekostas av kommunstyrelsen. Årets 
utfall har varit bättre än budget.  

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-    
avvikelse 

Bokslut 
2020 

Överförmyndarnämnden -0,9 -1,1 0,1 -0,9 
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Bolagen  
Sammanställda räkenskaper har upprättats för Vaxholms Smeden 3 AB samt Roslagsvatten AB. 
Övriga kommunala koncernföretag är undantagna från skyldigheten att upprätta sammanställda 
räkenskaper. Jämfört med föregående år har Roslagsvatten AB tillkommit och Fastighetsbolaget 
Vasavägen 13 AB tagits bort från de sammanställda räkenskaperna.  

Roslagsvatten AB 
Roslagsvatten AB är ett kommunägt VA-bolag som ägs av sju kommuner; Vaxholm, Österåker, 
Vallentuna, Knivsta, Täby, Danderyd och Ekerö. Roslagsvatten bildades 1989 som det allra första 
kommunägda VA-bolaget. 1994 tillkom VA-verksamheten i Vaxholm när Vaxholms stad köpte en 
andel av bolaget från Österåkers kommun. Då skapades den banbrytande 
Roslagsvattenmodellen med Roslagsvatten som moderbolag med kommunala dotterbolag.  I dag 
har bolaget 165 anställda. I Vaxholm och Österåker har Roslagsvatten även uppdraget att hämta 
avfall från ca 20 000 abonnenter.  

Viktiga händelser under året 
 

• Startskott för ny återvinningscentral. I mars startade den första etappen av bygget av en ny 
återvinningscentral i Blynäs i Vaxholm. Den nya återvinningscentralen som invigs under 2022 
kommer inte bara göra det lättare att återvinna – den byggs också av återvunna material.  

• Revaq-certifiering av reningsverket i Margaretelund. I september blev Margaretelunds 
avloppsreningsverk Revaq-certifierat. Revaq är ett frivilligt certifieringssystem som syftar till att 
minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt 
hantera riskerna på vägen dit.  

• Avfallslösningar i skärgården. Kartläggning av skärgården påbörjades under året då 
Roslagsvatten vill öka materialåtervinningen av förpackningar och utsorteringen av matavfall 
även i skärgården. Arbetet ska generera underlag till beslut av systemval (dvs hur kunderna 
kommer att kunna sortera ut sitt avfall) för hela skärgården.  

• Nya lokala avtal för jämlika villkor. Nya lokala avtal för mer jämlika villkor när det gäller 
arbetstid har tecknats, vilket innebär att kollektivanställda och tjänstemän har samma 
arbetstid och villkor när det gäller lediga dagar.  

• Justerade VA- och avfallstaxor. En del i Roslagsvatten hållbarhetsarbete handlar om att 
tillhandahålla tjänster på ett ekonomiskt klokt sätt med kunden i fokus.  

Framåtblick 
Roslagsvatten har mer än 112 000 kunder i de fem kommuner de verkar – en siffra som stiger år 
från år i takt med att kommunerna växer. I en region i snabb förändring ställs också krav på att VA-
utvecklingen ligger i framkant. Ett helt nytt reningsverk planeras för Österåker för att möte det 
stora framtida behovet.  Verket ska byggas på tomten för nuvarande Margretelund reningsverk och 
när det nya tas i drift 2026 kommer det gamla att läggas ner.  En överföringsledning ska anläggas 
från Vaxholm till det nya reningsverket.  
 
För att ytterligare minska miljöpåverkan från tömning har Roslagsvatten under 2021 genomfört en 
ny upphandling avseende mat- och restavfall på fastlandet som innebär att alla avfallstransporter 
kommer att vara fossilfria från 2023.  
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Roslagsvatten AB (koncernen) resultaträkning 
(mnkr) Bokslut 

2021 
Budget 

2021 
Budget- 

avvikelse  
Bokslut 

2020 

Verksamhetens intäkter 520,0 452,5 67,4 466,1 

Verksamhetens kostnader -442,1 -374,8 -67,3 -378,2 

Avskrivningar -66,5 -71,5 5,0 -61,5 

Verksamhetens nettokostnad 11,4 6,3 5,1 26,4 

Skatteintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Generella statsbidrag och utjämning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Verksamhetens resultat 11,4 6,3 5,1 26,4 

Finansiella intäkter 0,5 0,0 0,5 0,5 

Finansiella kostnader -4,7 -10,7 6,0 -6,8 

Resultat efter finansiella poster 7,1 -4,5 11,6 20,0 

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat före skatt 7,1 -4,5 11,6 20,0 

Skatt på årets resultat -1,5 0,0 -1,5 -4,2 

Årets resultat 5,6 -4,5 10,1 15,9 

 

Vaxholms Smeden 3 AB 
Vaxholms Smeden 3 AB huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut lägenheter i fastigheten 
Vaxholm Smeden 3. Den största hyresgästen är stadens egna verksamheter. I fastigheten inryms 
förutom lägenheter också en mataffär. Det finns inga anställda i bolaget utan bolaget administreras 
genom stadens förvaltning. Bolagets styrelseledamöter består av ordinarie ledamöter till 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Viktiga händelser under året 
• Förvaltningen har under året arbetat med löpande drift och underhåll i lägenhetsbeståndet 

i samband med att lägenheter blivit vakanta. 

• Hyresförhandlingen med hyresgästföreningen har genomförts och förhandlingen landade i 
en hyreshöjning om 1,5 procent. 

• Förberedande åtgärder för vidare takrenoveringar 

• Hissrenoveringsprojektet senarelagt till 2022. 

• Låg grad av omsättning på lägenheter. 

Framåtblick 
Förvaltningen fortsätter med det löpande arbetet som rör fastigheten. 
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Ekonomiskt resultat 

Vaxholms Smeden 3 AB resultaträkning (mnkr) Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget- 
avvikelse  

Bokslut 
2020 

Verksamhetens intäkter 4,4 4,4 0,0 4,3 

Verksamhetens kostnader -3,0 -2,7 -0,3 -2,0 

Avskrivningar -0,4 -0,5 0,1 -0,4 

Verksamhetens nettokostnad 0,9 1,2 -0,3 2,0 

Skatteintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Generella statsbidrag och utjämning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Verksamhetens resultat 0,9 1,2 -0,3 2,0 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -0,3 -0,3 0,0 -0,3 

Resultat efter finansiella poster 0,6 0,9 -0,3 1,7 

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 -0,1 

Resultat före skatt 0,6 0,9 -0,3 1,6 

Skatt på årets resultat -0,1 -0,2 0,1 -0,4 

Årets resultat 0,5 0,7 -0,2 1,2 
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Kommunstyrelsen, Åtgärdsplan årsbokslut 2021 2(3) 

Inledning 
Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av 
uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet. 
Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och 
beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande 
delårs- och årsbokslut. 

Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till 
en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet når mellan 85 
och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorer med sämst 
resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul 
nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men 
benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och 
mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå. 

Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och 
indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade 
för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för 
indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid 
utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de 
förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når 
beslutad nivå. 
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Kommunstyrelsen, Åtgärdsplan årsbokslut 2021 3(3) 

Mål 1 
Mål 

Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service. 

Indikatorer 

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 
procent av målnivån 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

BM-
värde 

Infördes i 
plan 

(år/mån) 

1. Tillgänglighet telefon (andel som får 
svar på fråga) (%) 69 % 58 %  70 % 76 22/01 

2. Insyn och inflytande över kommunens 
beslut och verksamheter, andel nöjda 
medborgare (%) 

 19 %  40 % 21 22/01 

Planerade åtgärder 

Åtgärd Ansvarig Slutdatum 

1.1 Fortsatt förankring av Riktlinje för service i Vaxholms stad som 
antogs av kommunstyrelsen 2021-10-28. Kristoffer Staaf 2022-12-

31 

1.2 Återuppta löpande avstämningsmöten med verksamheten 
utifrån insamlad telefonstatistik (beroende av att nytt växelsystem 
levereras av Telenor). 

Kristoffer Staaf 2022-12-
31 

2.1 Fortsatt förankring av Riktlinje för Medborgardialog i Vaxholms 
stad som antogs av kommunstyrelsen 2021-10-28. Kristoffer Staaf 2022-12-

31 

2.2 Fortsatt förankring av Riktlinje för service i Vaxholms stad som 
antogs av kommunstyrelsen 2021-10-28. Kristoffer Staaf 2022-12-

31 
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Stadsbyggnadsnämnden, Åtgärdsplan årsbokslut 2021 2(5) 

Inledning 

Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av 
uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet. 
Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och 
beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande 
delårs‐ och årsbokslut. 

Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till 
en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet når mellan 85 
och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorer med sämst 
resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul 
nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men 
benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och 
mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå. 

Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och 
indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade 
för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för 
indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid 
utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de 
förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når 
beslutad nivå. 

  

5816



Stadsbyggnadsnämnden, Åtgärdsplan årsbokslut 2021 3(5) 

Mål 1 

Mål 

Handläggningstiderna för bygglov är rimliga 

Indikatorer 

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 
procent av målnivån 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

BM‐
värde 

Infördes i 
plan 

(år/mån) 

Handläggningstid i veckor, ansökan 
inkommen till expedierad 

12,4  16,5  12  12  10,8  2 112 

Planerade åtgärder 

Åtgärd  Ansvarig  Slutdatum 

Fortsatt arbete med förbättrade beslutsmallar och 
handläggningsrutiner. 

Christoffer Amundin 
2022‐12‐
31 

Ta fram riktlinjer för handläggningstider  Christoffer Amundin 
2022‐03‐
31 

Beskrivning av planerade åtgärder 

Orsak till den ökande handläggningstiden har flera orsaker: personalomsättning; hög ärendemängd; 
sjukskrivning mm. Påbörjade åtgärder är att hitta och undanröja olika tidstjuvar i 
handläggningsarbetet genom en översyn av arbetsprocesser och ‐rutiner för både vanliga 
delegationsärenden och nämndärenden. 

En extra handläggarresurs som finns tillgänglig under 2022, att de nya handläggare kommit in i 
arbetet här i Vaxholm och att en tidigare sjukskriven medarbetar åter är på plats, ger betydligt bättre 
förutsättningar att under våren systematiskt börja arbeta bort ärendebalansen, än de förutsättningar 
som fanns under hösten 2021. Samtidigt står det klart att det kommer att ta lång tid att arbeta undan 
ärendebalansen och därmed kunna komma i ett läge där även handläggningstiderna kommer i nivå 
med nämndens mål. 

Utöver ovan redovisat förbereds även ett ärende till nämnd med förslag att anta riktlinjer för 
tidsfrister för komplettering av ansökningar. Under 2021 har endast 16% av inkomna ansökningar om 
bygglov och bygganmälningar varit fullständiga. I förhållandevis många ansökningar är det också så 
att man inte följt gällande planbestämmelser eller på annat sätt följer kraven i plan‐ och bygglagen. 
Detta innebär mycket tidskrävande arbete för handläggarna, att förelägga om kompletteringar och 
tidskrävande diskussioner med sökanden om vad som är möjligt att bygga och varför. 

En riktlinje från nämndens sida, om att kompletteringar eller nya förslag på utformning av 
byggnadsåtgärder i lov‐ eller anmälansärenden måste ske inom en viss tid, bedöms kunna vara ett 
stöd för handläggarna att i vissa utdragna ärenden, och få sökanden att återta sina ärenden, för att 
arbeta om dessa och sedan när man gjort detta, återkomma med en förnyad ansökan. 
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Stadsbyggnadsnämnden, Åtgärdsplan årsbokslut 2021 4(5) 

Mål 2 

Mål 

Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

Indikatorer 

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 
procent av målnivån 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

BM‐
värde 

Infördes i 
plan 

(år/mån) 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budgeten (för den samlade 
verksamheten) för helår. 

‐20 %  ‐11 %  0 %  0 %  0 %  20/01 

Planerade åtgärder 

Åtgärd  Ansvarig  Slutdatum 

Kontinuerligt förbättringsarbete av rutiner och arbetssätt, liksom 
information på kommunens hemsida om frågor gällande 
nämndens ansvarsområde. 

Christoffer Amundin 
2022‐12‐
31 

Översyn av verksamhetens resurstilldelning i samband med 
ramärendet för 2023. 

Christoffer Amundin 
2022‐08‐
31 

Beskrivning av planerade åtgärder 

Nämndens verksamhet har i princip endast fasta kostnader i form av löner, lokaler, datorer, 
ärendehanteringssystem och andra tekniska hjälpmedel som är nödvändiga för verksamheten. Det 
finns inga fristående resurser som kan tas bort eller skäras ner under året, för att balansera upp 
nämndens ekonomi, vid oplanerade eller oförutsedda händelser som kan uppkomma av interna eller 
externa omständigheter. 

Samtidigt är det så att nämnden måste utföra sina arbetsuppgifter oavsett sådana händelser eller de 
ekonomiska konsekvenserna av detta för verksamhetens kostnader för detta. Vissa delar av 
verksamheten får avgiftsfinansieras medan andra delar endast får skattefinansieras. Att nämndens 
budget förutsätter intäkter som inte är givna, medför en uppenbar riska för att verksamheten inte 
kan hålla budget om dessa minskar. Att ärendemängden ökar och nämndens beredningskapacitet 
inte förmår hantera detta inom fastställd budgetram, är inget som lagstiftningen tar hänsyn till, utan 
lagstiftningen förutsätter att nämnden vid var tidpunkt har tillgång till de resurser som krävs för att 
fullgöra sitt uppdrag. 

Om nämnden inte lever upp till detta vad gäller lov‐ och anmälansärenden, får nämnden enligt plan‐ 
och bygglagen inte längre ta ut fulla avgifter för denna del av verksamheten, som ett "straff". 
Resultatet blir då att arbetet fortfarande måste utföras, men utan inkomster som balanserar 
kostnaderna och ett underskott genereras som är omöjligt att balansera upp under året. Detta är 
något som också kan utlösa en kedjereaktion, som inverkar på kommande års möjlighet att uppnå en 
budget i balans, om inte nödvändiga resursförstärkningar tillförs. Detta då nämnden inte får ta ut 
mer avgifter genom sin taxa, än för nämndens genomsnittliga kostnad för handläggningen i olika 
ärendetyper. 

Utifrån dessa förutsättningar har verksamheten själv små möjligheter att göra så mycket åt 
situationen. Enheten kan själv fortlöpande arbeta med verksamhetsutveckling i form av översyn av 
rutiner och arbetssätt, men detta kan aldrig fånga upp annat än mindre budgetavvikelser, och är 
dessutom något som redan sker fortlöpande i verksamheten, utifrån förutsättningar i rådande 
ärendebalans och annat arbete så måste utföras inom verksamheten. 
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Utifrån det ovan redovisade har nämnden själv inte kapacitet eller förutsättningar att på egen hand 
hantera de senaste årens negativa budgetresultat, utan detta är något som bara kan hanteras och 
redas ut genom en förståelse för nämndens förutsättningar i samband med budgetarbetet för 
kommande års budget/budgetar. Att till följd av en sådan insikt förändra nämndens ekonomiska 
förutsättningar och tillskjuta nödvändiga resurser på ett sådant sätt att det finns en inneboende 
förmåga (resilience) att hantera en långsiktigt hållbar ekonomi i en ständigt och snabbt föränderliga 
omvärld, som fortlöpande förändrar förutsättningarna för nämndens uppdrag och resursbehov. 
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Socialnämnden, Åtgärdsplan 2021 2(5) 

Inledning 
Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av 
uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet. 
Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och 
beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande 
tertialuppföljningar. 

Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till 
en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet när mellan 85 
och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorerna med sämst 
resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul 
nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men 
benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och 
mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå. 

Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och 
indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade 
för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för 
indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid 
utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de 
förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når 
beslutad nivå. 

  

10821
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Mål 1 
Nämndens mål: Nöjda brukare: Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens 
verksamheter. 

Indikatorer 

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 
85 procent av målnivån Utfall 2020 Utfall 2021 Målnivå 

2021 BM-värde 
Infördes i 

plan 
(år/mån) 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 68 -- 78 79 2021 

Planerade åtgärder 

Åtgärd Ansvarig Slutdatum 

Samverkansmöten med Förenade Care Avdelningschef 2022-12-31 

Analys av brukarundersökning, Säbo 2022 Avdelningschef 2022-06-30 

Införande av statsbidrag med tillhörande utbildningar Avdelningschef 2022-12-31 

   

 

Beskrivning planerade åtgärder 

Socialstyrelsen genomförde ingen brukarundersökning under 2021, varför analys av verksamheten 
försvåras. Socialstyrelsens undersökningen kommer att genomföras under våren 2022 och först då 
kan resultatet driften under Förenade Care analyseras. 
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Mål 2 
Nämndens mål: God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående. 

Indikatorer 

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 
85 procent av målnivån 

Utfall 
2020 Utfall 2021 Målnivå 

2021 BM-värde 
Infördes i 

plan 
(år/mån) 

Vuxna biståndsmottagare med 
långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) 29,6 -- 20 35,8 2 021 

Utfall för 2021 saknas 

Planerade åtgärder 

Åtgärd Ansvarig Slutdatum 

Fortsatt arbete med att stödja personer med behov av långvarigt 
ekonomiskt bistånd, stöd i utbildning sysselsättning Enhetschef pågående 

Förstärkning av timanställning i syfte att stödja nyanlända i 
etablering och boende Enhetschef pågående 

Beskrivning planerade åtgärder 

Under året har förvaltningen kartlagt samtliga personers förutsättningar att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Brukarundersökning har genomförts under hösten 2021. Enkätsvaren har ska 
redovisas på nämnden våren 2022.  

Inom ram för budget har myndigheten ökat stödet för gruppen nyanlända/ timanställning. Syftet är 
att underlätta etablering och påskynda insteg på arbetsmarknaden.  
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Socialnämnden, Åtgärdsplan 2021 5(5) 

Mål 3 
Nämndens mål: God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående. 

Indikatorer 

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 
85 procent av målnivån 

Utfall 
2020 Utfall 2021 Målnivå 

2021 BM-värde 
Infördes i 

plan 
(år/mån) 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad 
utredning till avslutad utredning inom 
barn och ungdom 0-20 år, medelvärde 

86 112 90 107  

Planerade åtgärder 

Åtgärd Ansvarig Slutdatum 

Orsak till längre utredningstider var ökade volymer i kombination 
med personalomsättning. Ärendevolymen har minskat och 
rekrytering bedöms leda till normala handläggningstider under 
2022. 

Enhetschef Klart 
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Barn- och utbildningsnämnden, Åtgärdsplan årsbokslut 2021 2(3) 

Inledning 
Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av 
uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet. 
Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och 
beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande 
delårs- respektive årsbokslut. 

Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till 
en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet når mellan 85 
och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorer med sämst 
resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul 
nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men 
benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och 
mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå. 

Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och 
indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade 
för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för 
indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid 
utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de 
förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når 
beslutad nivå. 

  

Mål 1 
Mål 

Ekonomin är långsiktigt hållbar 

Indikatorer 

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 
procent av målnivån 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

BM-
värde 

Infördes i 
plan 

(år/mån) 

Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. 
öppen fsk, (%) 3 % 13 % 0 % 0 % -10,3 % 2020/09 

Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%) 6,1 % 11,3 % 0 % 0 % -4,7 % 2021/09 

       

Planerade åtgärder 

Åtgärd Ansvarig Slutdatum 

Fortsatt arbete med organisationen i förskolan Anders Roxström dec 2022 

Genomlysa Vaxholms nettokostnadsavvikelser och löpande 
återkomma till nämnden med åtgärdsförslag Anders Roxström dec 2022 
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Barn- och utbildningsnämnden, Åtgärdsplan årsbokslut 2021 3(3) 

Beskrivning av planerade åtgärder 

På grund av vikande antal barn lades förskolan Båten ner vid årsskiftet 2020/2021 och Ytterby 
förskola den 1 augusti 2021. Utbildningsförvaltningen har genomfört en omorganisation som skapat 
två förskoleområden med varsin rektor. Önskad effekt för åtgärderna är minskade lokalkostnader 
och effektivare hantering av personalen. Effekterna av detta har ännu inte fått helt genomslag. 

Förvaltningen kommer att ha fortsatt fokus på organisationen i förskolan och grundskolan och följa 
nyckeltal för att säkerställa en budget i balans. 

Under hösten 2021 har utbildningsförvaltningen arbetat intensivt med ekonomiprocesserna med 
syfte att höja kompetensen hos chefer och medarbetare. Arbete pågår också med att förfina 
processer, rutiner och arbetssätt kopplade till budget och prognosuppföljning. 
 
Utbildningsförvaltningen har infört nya rutiner vid tertialuppföljning som ska säkra att analys görs 
och att åtgärder sätts in och följs upp för återgång till positiv prognos. Skolchef arbetar nära chefer 
inom egenregi med syfte att bistå och kravställa arbetet med en god ekonomisk hushållning. 
 
Förvaltningen har initierat arbete för att åtgärda den negativa nettokostnadsavvikelsen och påbörjat 
analysarbetet med att identifiera nyckeltal och nuläge i förvaltningens kostnader jämfört med ett 
antal utvalda jämförelsekommuner. Som ett led i detta har ekonomiperspektivet i alla processer 
flyttats fram och lyfts in som en viktig aspekt att beakta i beslut i allt från organisation, bemanning till 
val av utvecklingsinsatser. 
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-03-16 

Änr KS 2022/2.042 
1 av 2 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 26 Ekonomiskt utfall januari-februari 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

 

Utfallet fram till och med februari månad visar ett resultat på 16,6 mnkr vilket överstiger budgeten med 
11,1 mnkr.  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 1,7 mnkr. Överskottet beror dels på att vi har 
budgeterade kostnader som kommer senare på året, dels på flera vakanta tjänster.  

Socialnämnden 

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 3,2 mnkr. Överskottet beror på lägre volymer inom 
individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen.  

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 1,5 mnkr. Överskottet beror på flera 
olika faktorer. Dels genererar skolorna ett överskott men även verksamheten för samverkan och stöd 
och den gemensamma administrationen bidrar också till överskottet.  

Stadsbyggnadsnämnden 

Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0,5 mnkr. I princip hela underskottet går att 
härleda till bygglovsverksamheten. Det är fortsatt långa handläggningstider med avgiftsreduceringar på 
intäkterna samtidigt som extraresurser stöttar verksamheten med ökade lönekostnader till följd.  

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr. Överskottet beror 
framförallt på satsningar som inte är realiserade än.   

 

Ansvar3 Utfall 
jan-feb 2022

Budget 
jan-feb 2022

Budgetavv 
jan-feb 2022

115 KS-Kommunledning -11 970 -13 633 1 663

217 Socialnämnd -30 317 -33 501 3 184

315 Barn och utbildningsnämnd -55 031 -56 565 1 534

411 Stadsbyggnad -1 905 -1 443 -462

514 Teknik, Fritid -10 227 -10 520 292

Delsumma verksamheter -109 451 -115 662 6 211

112 KS Finans 126 092 121 240 4 852

Total 16 642 5 579 11 063
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Protokoll 
2022-03-16 

2 av 2 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

Finansansvaret 

Finansansvaret har en positiv budgetavvikelse på 4,9 mnkr. Överskottet beror på en förbättrad 
skatteprognos och lägre räntekostnader jämfört med budget. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2022-03-15 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Koray Kahruman, klk 
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Ekonomiskt utfall januari-februari 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

 

Utfallet fram till och med februari månad visar ett resultat på 16,6 mnkr vilket överstiger budgeten med 
11,1 mnkr.  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 1,7 mnkr. Överskottet beror dels på att vi har 
budgeterade kostnader som kommer senare på året, dels på flera vakanta tjänster.  

Socialnämnden 

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 3,2 mnkr. Överskottet beror på lägre volymer inom 
individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen.  

Barn- och utbildningsnämnden 

Ansvar3 Utfall 
jan-feb 2022

Budget 
jan-feb 2022

Budgetavv 
jan-feb 2022

115 KS-Kommunledning -11 970 -13 633 1 663

217 Socialnämnd -30 317 -33 501 3 184

315 Barn och utbildningsnämnd -55 031 -56 565 1 534

411 Stadsbyggnad -1 905 -1 443 -462

514 Teknik, Fritid -10 227 -10 520 292

Delsumma verksamheter -109 451 -115 662 6 211

112 KS Finans 126 092 121 240 4 852

Total 16 642 5 579 11 063

Kommunledningskontoret 
Koray Kahruman 
Ekonomichef 

830



Tjänsteutlåtande 
2022-03-15 

Änr KS 2022/2.042 
2 av 2 

 
 
 

 

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 1,5 mnkr. Överskottet beror på flera 
olika faktorer. Dels genererar skolorna ett överskott men även verksamheten för samverkan och stöd 
och den gemensamma administrationen bidrar också till överskottet.  

Stadsbyggnadsnämnden 

Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0,5 mnkr. I princip hela underskottet går att 
härleda till bygglovsverksamheten. Det är fortsatt långa handläggningstider med avgiftsreduceringar på 
intäkterna samtidigt som extraresurser stöttar verksamheten med ökade lönekostnader till följd.  

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr. Överskottet beror 
framförallt på satsningar som inte är realiserade än.   

Finansansvaret 

Finansansvaret har en positiv budgetavvikelse på 4,9 mnkr. Överskottet beror på en förbättrad 
skatteprognos och lägre räntekostnader jämfört med budget.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-februari 2022. 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Koray Kahruman KLK. 
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Förhandling i hovrätten avseende Campus idrottshall 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Svea Hovrätt har beviljat prövningstillstånd, mål nr T 8169-19, av ärendet i Attunda Tingsrätt, mål nr T 
3168-16, mellan Fastec Sverige AB och Vaxholms stad, med anledning av tvisten som uppstod vid 
totalentreprenaden av byggnation av Campus idrottshall. Rättegången är planerad till april 2022, med 
sakframställan 4 och 5 april och slutanföranden 28 och 29 april.  

Tingsrättens dom utföll till kommunens fördel där Fastec ska betala kommunen 30 451 864 kronor jämte 
ränta enligt 6 § räntelagen från den 30 maj 2017 till dess betalning sker. Tingsrätten kom även fram till 
att Fastec skulle ersätta kommunens rättegångskostnader i tingsrätten om 10 851 420 kronor. 
Dröjsmålsräntan uppgår per dagens datum till cirka 11 miljoner kronor. 

Inför och fram till dom i Svea Hovrätt faller kan förlikningsförsök och överenskommelse ske mellan 
parterna.  

Bakgrund 
2012 ingick Fastec Sverige AB och Vaxholms stad, ett totalentreprenadavtal. Enligt entreprenadavtalet 
skulle Fastec för kommunens räkning utföra ny- och ombyggnation av en skolidrottshall i Vaxholm. 
Arbetet bestod bl.a. av att uppföra en ny byggnad (hus 1) vilken skulle vara uppdelad i en A-del och en 
B-del. Hus 1 skulle innehålla bl.a. en idrottshall, tio omklädningsrum, ett café och läxläsningsrum. 
Dessutom skulle Fastec docka ihop hus 1 med befintliga hus 2 och 3 samt bygga om dessa och ytterligare 
ett befintligt hus (hus 4). Fastec skulle också utföra markarbeten och anlägga en parkering i anslutning 
till byggnaderna.  

Kontraktssumman i entreprenaden uppgick till 61,8 mkr. Därtill hade kommunen möjlighet att avropa en 
option, till ett fast pris om 1,8 mkr. Optionen innefattade uppförandet av ytterligare ett våningsplan i 
hus 1 A, vilket skulle kunna rymma ett framtida gym. Kommunen avropade optionen. Kontraktssumman 
i entreprenaden uppgick därmed till 63,6 mkr.  

Enligt entreprenadavtalet skulle kontraktsarbetena i dess helhet vara färdigställda och tillgängliga för 
slutbesiktning senast oktober 2014. Förseningar uppstod och i oktober 2013 träffades en 

Kommunledningskontoret 
Marie Wiklund 
Kommunchef 
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Tjänsteutlåtande 
2022-03-09 

Änr KS 2019/182.114 
2 av 2 

 
 
 

 

överenskommelse som innebar bl.a. att kontraktsarbetena i dess helhet istället skulle vara färdigställda 
och tillgängliga för slutbesiktning senast mars 2015. Den 9 oktober 2015 hävde kommunen 
entreprenadavtalet såvitt avsåg återstående arbeten.  

Tvist uppstod och Fastec ansökte om stämning mot kommunen. Kommunen ansökte om genstämning 
mot Fastec.  

Dom från Attunda tingsrätt meddelades 2019-06-19, mål nr T3168-16; 

• Fastec Sverige AB ska till Vaxholms stad betala 30 451 864 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen 
från den 30 maj 2017 till dess betalning sker.  

• Fastec Sverige AB ska ersätta Vaxholms stads rättegångskostnader med 10 851 420 kr, varav 10 
275 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för 
denna dom till dess betalning sker. 

Dröjsmålsräntan uppgår per dagens datum till cirka 11 miljoner kronor. 

2019-07-10 ansökte Fastec om prövningstillstånd och överklagade till hovrätten. I och med det ansökte 
kommunen om anslutningsöverklagande 2019-07-15. Prövningstillstånd har beviljats. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande. 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef 
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-03-16 

Änr KS 2022/37.167 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 27 Förstärkning av Vaxholms stads arbete med säkerhet, 
krisberedskap och civilt försvar 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
En heltidstjänst (100 %) för säkerhetschef (tillika säkerhetsskyddschef) inrättas på 
kommunledningskontoret. 

Ärendebeskrivning 
Vaxholms stad samverkar sedan flera år tillbaka med Danderyds kommun avseende 
säkerhetschefstjänsten. Nuvarande samverkansavtal tecknades 2017 och innebär att Danderyds 
kommun hyr ut sin säkerhetschef till Vaxholm motsvarande 25 % av en heltidstjänst. Sedan 2018 har 
samverkan även utökats genom att Danderyd också hyr ut beredskapssamordnare motsvarande 25 % av 
en heltidstjänst. 

De senaste årens utveckling har ställt en rad nya krav på kommunerna inom säkerhetsområdet. Mer 
konkret handlar det om omfattande arbete runt områdena krisberedskap, civilt försvar och 
säkerhetsskydd. Till detta ska läggas övrigt säkerhetsarbete som till exempel samverkan med 
Räddningstjänst och Polis, informationssäkerhet, brandskydd etc.  

Kommunledningskontorets bedömning är att det finns behov av ytterligare resurser för att nå en 
tillfredsställande nivå inom det samlade säkerhetsarbetet i Vaxholms stad och därav föreslås att en 
tjänst som säkerhetschef (tillika säkerhetsskyddschef) på heltid inrättas i Vaxholms stad. 

Yrkanden 
Lars Lindgren (M) yrkar att ärendet återremitteras då en redovisning önskas av vilka alternativ som finns 
till att inrätta en heltidstjänst för säkerhetschef på kommunledningskontoret. 

Ordföranden, Anna-Lena Nordén (WP) samt Peter Lindqvist (-) yrkar bifall till förvaltningens 
beslutsförslag. 

Proposition 
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet 
ska återremitteras och finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Ordföranden konstaterar att yrkandet om bifall till förvaltningens beslutsförslag kvarstår och finner bifall 
till yrkandet. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2022-02-24 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Kristoffer staaf, klk 

För kännedom: Marie Wiklund, klk                                                                                                             
Danderyds kommun 
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Förstärkning av Vaxholms stads arbete med säkerhet, krisberedskap 
och civilt försvar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
En heltidstjänst (100 %) för säkerhetschef (tillika säkerhetsskyddschef) inrättas på 
kommunledningskontoret. 

Sammanfattning 
Vaxholms stad samverkar sedan flera år tillbaka med Danderyds kommun avseende 
säkerhetschefstjänsten. Nuvarande samverkansavtal tecknades 2017 och innebär att Danderyds 
kommun hyr ut sin säkerhetschef till Vaxholm motsvarande 25 % av en heltidstjänst. Sedan 2018 har 
samverkan även utökats genom att Danderyd också hyr ut beredskapssamordnare motsvarande 25 % av 
en heltidstjänst. 

De senaste årens utveckling har ställt en rad nya krav på kommunerna inom säkerhetsområdet. Mer 
konkret handlar det om omfattande arbete runt områdena krisberedskap, civilt försvar och 
säkerhetsskydd. Till detta ska läggas övrigt säkerhetsarbete som till exempel samverkan med 
Räddningstjänst och Polis, informationssäkerhet, brandskydd etc.  

Kommunledningskontorets bedömning är att det finns behov av ytterligare resurser för att nå en 
tillfredsställande nivå inom det samlade säkerhetsarbetet i Vaxholms stad och därav föreslås att en 
tjänst som säkerhetschef (tillika säkerhetsskyddschef) på heltid inrättas i Vaxholms stad. 

Bakgrund 
Med anledning av det världspolitiska läget efter kalla kriget inleddes en period i Sverige där 
Försvarsmakten samt kommunernas krisorganisation nedrustades. De senaste årens världspolitiska läge 
har dock inneburit en tydlig förändring inom detta område med följden att staten åter ställer större krav 
på den kommunala krisorganisationen. Det innebär bland annat behov av stärkt arbete inom områdena 
civilt försvar, krisberedskap, säkerhetsskyddsarbete, signalskydd m.m.  

Vaxholms stad samverkar sedan flera år tillbaka med Danderyds kommun avseende 
säkerhetschefstjänsten. Nuvarande samverkansavtal tecknades 2017 och innebär att Danderyds 
kommun hyr ut sin säkerhetschef till Vaxholm motsvarande 25 % av en heltidstjänst. Sedan 2018 har 

Kommunledningskontoret 
Kristoffer Staaf 
Administrativ chef 
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Tjänsteutlåtande 
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2 av 4 

 
 
 

 

samverkan även utökats genom att Danderyd också hyr ut beredskapssamordnare motsvarande 25 % av 
en heltidstjänst. Rent praktiskt förväntas säkerhetschef och beredskapssamordnare arbeta på plats i 
Vaxholms stad motsvarande i genomsnitt en dag per vecka. Övrig tid ska de finnas tillgängliga för 
Vaxholms stad via mail eller telefon och kunna företräda Vaxholm vid möten med externa aktörer när de 
förekommer.    

Ärendebeskrivning 
De senaste årens utveckling har ställt en rad nya krav på kommunerna inom säkerhetsområdet. Mer 
konkret handlar det om omfattande arbete runt områdena krisberedskap, civilt försvar och 
säkerhetsskydd.  

Krisberedskap innefattar arbete enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Kommunens arbete med krisberedskap 
omfattar dock mer än arbetet med uppgifterna i LEH. För att fullgöra åtagandena enligt LEH och annan 
lagstiftning, till exempel socialtjänstlagen och lagen om skydd mot olyckor, förutsätts att kommunen 
kontinuerligt bedriver ett grundläggande arbete med krisberedskap. Uppgifter som ska genomföras och 
hanteras är bland annat: 

• risk- och sårbarhetsanalys  
• planering  
• geografiskt områdesansvar  
• utbildning och övning  
• rapportering (till tillsynsmyndigheter m.fl.) 

Civilt försvar är den civila verksamhet som myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv, det civila 
samhället samt enskilda med flera vidtar för att förbereda Sverige för krig. Det civila försvaret ska även 
bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i 
fredstid såsom pandemier och cyberattacker, liksom effekter av klimatförändringar såsom skogsbränder 
och översvämningar. I fredstid utgörs verksamheten av beredskapsplanering och förmågehöjande 
åtgärder. Under höjd beredskap och ytterst krig utgörs verksamheten av nödvändiga åtgärder för att 
upprätthålla målet för civilt försvar (Källa: Överenskommelse om kommuners arbete med civilt försvar 
mellan MSB och SKR). Enligt överenskommelsen är prioriterade uppgifter för kommunerna:  
 
• Kompetenshöjning gällande totalförsvar  
• Säkerhetsskydd  
• Krigsorganisation och dess bemanning 

Enligt 2 kap. 7 § 1 säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska det vid verksamheter som omfattas av lagen 
finnas en säkerhetsskyddschef, om det inte är uppenbart obehövligt. Enligt ovan nämnda 
överenskommelse ska samtliga kommuner ha en säkerhetsskyddschef, då detta är en förutsättning för 
att kommunerna ska kunna samverka med bland annat länsstyrelsen och Försvarsmakten avseende 
totalförsvarsfrågor. 

För kunna nå upp till en tillfredsställande nivå inom ovan nämnda områden i Vaxholms stad krävs att en 
säkerhetschef finns på plats med ansvar för planering och struktur men också för att genomföra dagligt 
operativt arbete tillsammans med andra funktioner i kommunen. Det innefattar arbete med att bygga 
upp och stödja kommunens förvaltningar med säkerhetsperspektiv, styrande dokument, mallar och 
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konkret stöd. Utöver detta tillkommer även ansvar för övriga säkerhetsfrågor som till exempel 
samverkan med externa aktörer (Polis, Räddningstjänst, Länsstyrelse m.fl.), planering av TIB-
tjänstgöring, informationssäkerhet, brandskydd, försäkringar m.m.   

Bedömning 
Utifrån nuvarande upplägg med två 25 % tjänster (totalt 50 % av heltid) är kommunledningskontorets 
bedömning att det krävs ytterligare resurser för att nå en tillfredsställande nivå inom det samlade 
säkerhetsarbetet i Vaxholms stad. Nuvarande samverkan med Danderyd har flera fördelar gällande 
erfarenhetsutbyte mellan kommunerna men arbetstiden i Vaxholm är inte tillräcklig. Uppdraget och 
förväntan från staten har ökat, och förväntas öka ytterligare. Säkerhetschefen behöver tid för att 
samordna och initiera operativt säkerhetsarbete i kommunen, vilket med dagens resurser inte alls är 
möjligt. Nackdelar med nuvarande samverkan är också att befintlig säkerhetschef och 
beredskapssamordnare behöver hantera kommunernas olika system för ärendehantering, ekonomi 
m.m. samt i vissa fall olika policys och riktlinjer på området. Det leder till en mindre optimal användning 
av resurser då arbetstid går till administrativa utmaningar snarare än sakfrågor i vissa fall. Med 
anledning av detta samt ovanstående beskrivning föreslår kommunledningskontoret att en tjänst som 
säkerhetschef (tillika säkerhetsskyddschef) på heltid inrättas i Vaxholms stad. Det innebär i så fall att 
rekrytering av ny säkerhetschef påbörjas och nuvarande samverkan med Danderyds kommun avslutas 
när en sådan finns på plats. Att inrätta en heltidstjänst i Vaxholms stad möjliggör bättre förutsättningar 
för säkerhetschefen att ta ett helhetsansvar inom området men också tid för att arbeta mer operativt 
med de frågor som behöver hanteras på daglig basis.    

Finansiering 
Varje år betalar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut en ersättning till kommuner 
enligt 5 kap. 1§ lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. För Vaxholms stads del är totalbeloppet 722 903 kr (avseende 
år 2021). Ersättningen för krisberedskap och civilt försvar ska utgöra ett komplement till kommunens 
egen finansiering av arbete med krisberedskap. Kommunens egna finansiering är idag underfinansierad 
och behöver stärkas upp. 

Kommunen ska årligen redovisa till länsstyrelsen hur ersättningarna har använts och hur aktiviteterna 
har stärkt arbetet med krisberedskap och civilt försvar. Länsstyrelsen ska använda underlaget för 
bedömning av kommunens arbete med uppgifterna i överenskommelserna (mellan MSB och SKR). 
Kommunen bör bygga upp sin egen kompetens för arbetet med krisberedskap och civilt försvar. 
Ersättningarna bör därför i första hand användas för att finansiera kostnader för egenanställd personal. 

I enlighet med ovanstående bedöms en stor del av säkerhetschefens lön kunna finansieras via 
ersättningen från MSB. Ersättningen kan dock inte täcka hela lönen och det tillkommer även övriga 
kostnader inom säkerhetsområdet som kommunen måste finansiera via egna medel. Kostnader för att 
inrätta en ny säkerhetschefstjänst på heltid bedöms för år 2022 kunna hanteras inom ram då en 
rekrytering tar tid och avslut av nuvarande samverkan med Danderyd behöver ske i samråd mellan båda 
kommunerna. Bedömningen framåt är att ca 500 000 kr behöver skjutas till kommunstyrelsens budget 
för att få en budget i balans för 2023 och framåt. Vid ett beslut enligt kommunledningskontorets förslag 
behöver detta läggas till i kommande ram-ärende/mål och budget för 2023.  
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2022-02-24 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Kristoffer staaf, klk 

För kännedom: Marie Wiklund, klk                                                                                                             
Danderyds kommun 
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Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2023-2026  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta:  

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2023-2026 antas. 

Ärendebeskrivning 
Arvodeskommittén startade upp arbetet med reviderat arvodesreglemente inför ny mandatperiod i 
mars 2021. Kommittén har därefter genomfört fem formella beslutssammanträden och ytterligare tre 
informella diskussionsmöten.  

Arbetet med reviderat arvodesreglemente har gjorts av den politiska organisationen genom ledamöter 
och ersättare i arvodeskommittén och förvaltningens roll har varit passiv i arbetet. Vid kommitténs 
sammanträde den 24 februari beslutades att förvaltningen får i uppdrag att utifrån dokumenterad 
beslutsgång sammanställa ett slutgiltigt och komplett förslag till arvodesreglemente samt att 
förvaltningen får i uppdrag att utifrån ett förvaltningsperspektiv kvalitetsgranska reglementet och 
framföra eventuella synpunkter vid nästa sammanträde.  

Förvaltningen samanställde inför arvodeskommitténs sammanträde 2022-03-03 ett komplett förslag till 
reviderat arvodesreglemente. Vid sammanställningen utgick förvaltningen helt ifrån den beslutsgång 
som dokumenterades i protokollet från 2022-02-24 och endast språkliga rättelser gjordes. I arbetet med 
sammanställningen kvalitetsgranskade förvaltningen förslaget och överlämnade synpunkter/reflektioner 
till kommittén.  

Vid arvodeskommittén sammanträde 2022-03-03  beslutade kommittén att med vissa förändringar 
föreslå kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige att anta arvodesreglemente för förtroendevalda 
i Vaxholms stad 2023-2026.  

Förvaltningen bedömer att det förslag till arvodesreglemente som överlämnas till kommunstyrelsen är 
tillämpningsbart ur ett förvaltnings/administrativt perspektiv. 

Kommunledningskontoret 
Johanna Frunck 
Nämndsekreterare/utredare 
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Finansiering  
Förvaltningen har jämfört arvodena i nuvarande reglemente med förslag till nytt och kommit fram till att 
kostnaderna för arvoden ökar med cirka 730 000 kr med förslag till nytt arvodesreglemente.  

Förvaltningen har inte utgått från faktiska utfall från tidigare år utan har räknat utifrån de båda 
reglementena enligt nedanstående uppdelning: 
 
Årsarvoden  

Kostnaderna för årsarvoden är cirka 180 000 kr högre i förslag till nytt arvodesreglemente jämfört med 
nuvarande. 

Sammanträdesersättning 

Vid beräkning av sammanträdesersättning har förvaltningen utgått från sammanträden om tre timmar 
och räknat med att samtliga ledamöter och ersättare är närvarande. Hänsyn har tagits till att presidier i 
samtliga instanser samt ledamöter i AU och PLU inte ska erhålla sammanträdesersättning i förslag till 
nytt arvodesreglemente. Förvaltningen har räknat med totalt 62 sammanträden per år vilket innefattar 
sammanträden för KF, KS, PLU, AU, BUN, SN, TFK samt SBN.  

Utifrån ovanstående är kostnaderna för sammanträdesersättning cirka 540 000 kr högre i förslag till nytt 
arvodesreglemente jämfört med nuvarande.  

Jourersättning  

Kostnaderna för jourersättning är cirka 30 000 kr högre i förslag till nytt arvodesreglemente jämfört med 
nuvarande.  

Gruppledararvode 

Kostnaderna för gruppledararvode är cirka 20 000 kr lägre i förslag till nytt arvodesreglemente jämfört 
med nuvarande. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag ARV 2022-03-03/§ 4  
Tjänsteutlåtande 2022-03-04  
Arvodeskommitténs förslag: Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2023-2026 
Arvodeskommitténs förslag bilaga 1: Arvoden och procentsatser från och med 2023 
Arvodeskommitténs förslag bilaga 2: Åligganden och ansvar 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Kansliet  

För kännedom: Löneenheten  
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§ 4 Fastställande av förslag till reviderat arvodesreglemente inför ny 
mandatperiod, inklusive bilagor 

Arvodeskommitténs beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att utifrån beslutsgången ta fram slutligt förslag till arvodesreglemente, 
inklusive bilagor. 

Arvodeskommittén föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:  

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2023-2026 antas. 

Ärendebeskrivning 
Arvodeskommittén startade upp arbetet med reviderat arvodesreglemente inför ny mandatperiod i 
mars 2021. Kommittén har därefter genomfört fem formella beslutssammanträden och ytterligare tre 
informella diskussionsmöten.  

Arbetet med reviderat arvodesreglemente har gjorts av den politiska organisationen genom ledamöter 
och ersättare i arvodeskommittén och förvaltningens roll har varit passiv i arbetet. Vid kommitténs 
sammanträde den 24 februari beslutades att förvaltningen får i uppdrag att utifrån dokumenterad 
beslutsgång sammanställa ett slutgiltigt och komplett förslag till arvodesreglemente samt att 
förvaltningen får i uppdrag att utifrån ett förvaltningsperspektiv kvalitetsgranska reglementet och 
framföra eventuella synpunkter vid nästa sammanträde.  

Förvaltningen har inför arvodeskommitténs sammanträde 2022-03-03 sammanställt ett komplett förslag 
till reviderat arvodesreglemente. Vid sammanställningen har förvaltningen helt utgått ifrån den 
beslutsgång som dokumenterades i protokollet från 2022-02-24 och endast språkliga rättelser har gjorts.  

I arbetet med sammanställningen har förvaltningen utifrån ett förvaltningsperspektiv även 
kvalitetsgranskat förslaget och har i tjänsteutlåtandet lämnat synpunkter inför antagande av nytt 
arvodesreglemente:  

Yrkanden 
Sara Strandberg (V) yrkar att rubrik 1 ”riktlinjer för förtroendevalda” ändras till ”principer för 
arvodering”. 

Ordföranden finner bifall till yrkandet.   

Ordföranden yrkar att § 15 omformuleras till att "för anställda utgår ersättning i enlighet med uppvisat 
avdrag av lön till en maxersättning motsvarande fastställt basarvode per timme enligt bilaga 1" 

Sara Strandberg (V) yrkar bifall till ordförandens beslutsförslag.  

Rickard Gille (-) yrkar bifall till ordförandens beslutsförslag med tillägget att principen om maxersättning 
motsvarande fastställt basarvode per timme enligt bilaga 1 ska tillämpas även för personer som inte är 
löneanställda, t.ex. egenföretagare, mot uppvisad anmäld inkomst till försäkringskassan.  

Ordföranden finner bifall till eget yrkande med Rickard Gilles (-) tillägg.  

Rickard Gille (-) yrkar att ordförande i AU/PLU erhåller ett arvode om 10 % och att 1 och 2 vice 
ordförande erhåller ett arvode om 5%. Detta under förutsättning att vederbörande inte sitter i KS 
presidium. 
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Lars Wessberg (M) samt Agneta Fischerström (KD) yrkar bifall till Rickard Gilles (-) beslutsförslag.  

Sara Strandberg (V) yrkar att ordförande i AU/PLU erhåller ett arvode om 5 % och att 1 och 2 vice 
ordförande erhåller ett arvode om 4 %. 

Anne-Charlotte Eriksson (MP) samt Gunilla Lauthers (V) yrkar bifall till Sara Strandbergs (V) 
beslutsförslag.  

Proposition  
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger gällande storlek på arvode för ordförande 
samt 1:e och 2:e vice ordförande i AU/PLU.  

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till Sara Strandbergs 
(V) beslutsförslag.  

Votering begärs och verkställs.  

Voteringsproposition  
Ja röstar: den som bifaller Sara Strandbergs (V) yrkande.  

Mailis Dahlberg (C), Anne-Charlotte Eriksson (MP), Sara Strandberg (V), Gunilla Lauthers (V) 

Nej röstar: den som bifaller Rickard Gilles (-) yrkande. 

Per Dalhammar (L), Lars Wessberg (M), Rickard Gille (-), Agneta Fischerström (KD) 

Bengt Sandell (S) avstår från att delta i voteringen.  

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att arvodeskommittén med 4 ja-röster mot 4 nej-röster, 1 som avstår, med 
ordförandens utslagsröst, bifaller Sara Strandbergs (V) beslutsförslag.  

Fortsättning yrkanden  
Rickard Gille (-) yrkar att en kolumn för timantal för respektive uppdrag läggs till i bilaga 1.  

Ordföranden finner bifall till yrkandet.  

Ordföranden yrkar att beräknad procent för årsarvodena ska höjas för en del av uppdragen som 1:e och 
2:e vice ordförande.  

Anne-Charlotte Eriksson (MP) yrkar att nuvarande förslag av beräknad procent för årsarvodena ska 
kvarstå.  

Lars Wessberg (M), Per Dalhammar (L), Rickard Gille (-), Bengt Sandell (S) yrkar bifall till Anne-Charlotte 
Erikssons (MP) beslutsförslag.  

Ordföranden finner bifall Anne-Charlotte Erikssons (MP) beslutsförslag. 

Ordföranden yrkar att sammanträdesersättning ska utgå för maximalt 8 timmar/dygn och finner bifall till 
eget yrkande.  
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Sara Strandberg (V) yrkar att ersättning för kostnader av barntillsyn/för vård och tillsyn av 
funktionshindrad eller svårt sjuk ändras från maximalt 232 kr/timme till maximalt basarvode/timme.  

Ordföranden finner bifall till yrkandet.  

Ordföranden yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utifrån beslutsgången ta fram slutligt förslag till 
arvodesreglemente, inklusive bilagor. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.  

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-01 
Förslag: Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2023-2026 
Förslag bilaga 1: Arvoden och procentsatser från och med 2023 
Förslag bilaga 2: Åligganden och ansvar 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Kansliet  

För kännedom: Löneenheten 
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1.PRINCIPER FÖR ARVODERING   

Utöver vad som stadgas i Kommunallagen 5 kap. avseende förmåner, gäller följande riktlinjer för 
arvodering av förtroendevalda i Vaxholms Stad. 

Med förtroendevalda avses i Kommunallagen; ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, 
nämnder och de beredningar som fullmäktige och nämnder tillsätter. Reglementet omfattar även 
partiernas gruppledare i kommunfullmäktige och i förekommande fall även justeringsperson. 

Arvoden för förtroendevalda syftar till att ge skälig ersättning för förväntat utfört arbete. 
Åligganden för nämndordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande, nämndledamöter och ersättare, 
gruppledare samt för justeringsperson framgår av arvodesreglementets bilaga 2. 

Det enskilda arvodesbeloppet fastställs med beaktande av bedömt behov av arbetsinsats till viss 
procentandel av ett basarvode. Procentandel och arvodesbelopp framgår av bilaga 1. 

Basarvodet fastställs utifrån det arvodesbelopp som utges till ledamöterna vid Sveriges Riksdag. 
Basarvodet utgör 85 % av riksdagsledamöternas arvode per år och justeras när deras arvode 
förändras. 

Fast arvode i form av årsarvode utgår normalt till ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i 
nämnder och styrelser. Det fasta arvodet omfattar ersättning för allt som ingår i uppdraget. 

Sammanträdesarvodet omfattar även ersättning för genomläsning av underlag, inställelse-återgång 
samt övriga förberedelser inför aktuellt sammanträde. Närvaro ska premieras. Därför utgår som 
huvudregel endast ersättning vid närvaro. 

Arvode till gruppledare ska utformas så att alla partier representerade i kommunfullmäktige ges 
skälig ekonomisk möjlighet att utföra gruppledaruppdraget. 

2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1 § Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna 
Där annat inte sägs nedan gäller arvodesreglementet för kommunens förtroendevalda med aktiva 
uppdrag enligt kommunens förtroendemannaregister.  

Förtroendevalda med uppdrag och ersättning från annat organ än Vaxholms Stad (ex. Attunda 
Tingsrätt) ersätts ej för det uppdraget genom detta reglemente. 

2 § Arvodesberättigade sammanträden med mera 
Tjänstgörande ledamöter och närvarande ersättare har rätt till ersättning enligt 8 § för; 

a) protokollförda sammanträden med kommunfullmäktige och dess beredningar, 
kommunstyrelsen och övriga nämnder, styrelse- och nämndutskott liksom revisorernas 
sammanträden, 

b) av kommunfullmäktige eller nämnder beslutade protokollförda sammanträden 
c) av kommunfullmäktige eller nämnder godkänd och beslutad medverkan i konferens, 

informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande 
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som rör kommunal angelägenhet, möte med intresseorganisationer och råd, som har ett 
direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget, 

d) restid i samband med förrättning enligt punkterna a) - c) ersätts vid sammanträden utanför 
kommunen, 

e) jourtjänstgöring med eller utan förrättning (till exempel kvälls- och helgtjänstgöring inom 
socialtjänsten), 

f) justering av protokoll av annan ledamot än presidiet. 
 

3. FASTA ARVODEN  

3 § Årsarvoden 
Årsarvodet för ett uppdrag fastställs med hänsyn till uppdragets omfattning och innehåll och räknas 
upp med den höjning som utges till ledamöterna vid Sveriges Riksdag. Avstämning och uppräkning 
sker vid det tillfälle som Riksdagens arvodesnämnd fastställer riksdagsarvodet. 

Årsarvoden för uppdrag framgår av bilaga 1. 

4 § Särskilda bestämmelser avseende kommunalrådet 
Kommunalrådets årsarvode avser samtliga kommunala uppdrag. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst i enlighet med § 15 betalas inte till kommunalrådet. Ersättning 
för sammanträden enligt § 8 betalas inte till kommunalrådet. 

Kommunalrådet har rätt till ledighet enligt samma regler som gäller för anställda i Vaxholms stad. 
Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att det inte inkräktar på uppdraget och godkännas av 
kommunstyrelsen. 

5 § Arvode till förtroendevalda som har uppdrag som ordförande/vice ordförande i 
nämnd/styrelse och utskott som hör till denna 
I det fall ledamot har ordförande- eller vice ordförandeposten i både nämnd/styrelse och 
utskott/beredning ska enbart årsarvode för ordförande/vice ordförandeposten i nämnd/styrelse 
betalas. 

6 § Reducering av årsarvode i vissa fall m.m. 
Om årsarvoderad förtroendevald på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för en tid som överstiger en månad, ska arvodet minskas i motsvarande mån. Har en 
ersättare utsetts för årsarvoderad förtroendevald uppbär ersättaren arvode som motsvarar 
tjänstgöringstiden. 

Till valnämndens presidium utbetalas årsarvode endast under de år då det är valår. Till 
arvodeskommitténs presidium utbetalas årsarvode, fördelat per månad, för den period 
arvodeskommittén är aktiv. 

Avgår en årsarvoderad förtroendevald under tjänstgöringsperioden, utgår arvode till och med den 
månad då entledigande beviljats. Detsamma gäller för det fall förtroendevalds uppdrag förfaller på 
grund av att valbarhetshinder uppkommer. 
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Om årsarvoderad förtroendevald inte fullgör sitt uppdrag vad avser deltagande i sammanträden, 
beredningar eller fullgörande av någon av övriga uppgifter som är förenade med 
förtroendeuppdraget ska den månadsvisa utbetalningen av årsarvodet upphöra fram till den månad 
den förtroendevalde återigen fullgör de uppgifter som är förenade med uppdraget. 

7 § Kommunal pension 
För förtroendevalda finns det av kommunfullmäktige beslutade särskilda bestämmelser om 
kommunal pension.  
 

4. SAMMANTRÄDESARVODE OCH ERSÄTTNINGAR 

8 § Arvode för sammanträden 
Sammanträdesarvodet fastställs med hänsyn till uppdragets omfattning och innehåll och räknas upp 
med den höjning som utges till ledamöterna vid Sveriges Riksdag. Avstämning och uppräkning sker 
vid det tillfälle som Riksdagens arvodesnämnd fastställer riksdagsarvodet. 

Förtroendevalda har rätt till grundarvode för den första timmen av protokollförd närvaro vid 
sammanträde enligt § 2 a) - c) jämte timarvode för efterföljande timmar med belopp som 
fullmäktige beslutat bilaga 1.  

Arvode enligt reglementet ska betalas ut med samma belopp till tjänstgörande ledamöter, 
tjänstgörande och närvarande ej tjänstgörande ersättare. 

Måltidsuppehåll/rast om maximalt 30 minuter anses ingå i sammanträdestiden. 

9 § Ersättning för kostnader för resor 
Ersättning betalas inte för resekostnader vid sammanträde inom kommunen. Ersättning för 
resekostnader och traktamente vid sammanträde eller annan förrättning utom kommunen utgår 
enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i de kommunala reseavtalen. 

10 § Ersättning för kostnader för barntillsyn.  
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller 
motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under 
kalenderåret inte fyllt 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. 
Ersättning betalas med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller annan närstående och 
inte heller för tid då barnet vistas i förskolan/skolbarnomsorg. 

11 § Ersättning för kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt 
sjuk  
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller 
motsvarande för vård av funktionshindrad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes 
bostad. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 
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Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller närstående. 

12 § Ersättning för särskilda kostnader för funktionshindrad  
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionshinder för de särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på 
annat sätt.   

13 § Ersättning för övriga kostnader 
För andra kostnader än som avses i §§ 9-12 betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att 
särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

14 § Ersättning för kompetensutveckling 
Resurser för kompetensutveckling, som är relevant för förtroendevalds uppdrag kan tillskjutas efter 
beslut i respektive nämnd inom nämnden beslutad ram. 

15 § Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- och 
semesterförmåner 
Förtroendevalda har enligt Kommunallagen rätt till skälig ersättning för förlorad arbetsinkomst och 
andra ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag.  

För anställda utgår ersättning i enlighet med uppvisat avdrag av lön till en maxersättning 
motsvarande fastställt basarvode per timme enligt bilaga 1. Ersättning utgår för högst 8 timmar per 
dygn och utbetalas månadsvis mot uppvisat avdrag av lön och tid från respektive arbetsgivare. 

Beloppen för förlorad arbetsinkomst inkluderar ersättning för förlorad pensions- och 
semesterersättning.  

Ersättningen förutsätter att den förtroendevalde ej erhåller sammanträdesarvode för tiden i fråga. 
För förtroendevald som erhåller årsarvode utbetalas ersättning för förlorad arbetsinkomst för tid 
som överstiger det av kommunen arvoderade timantalet (periodiserat månadsvis) enligt bilaga 1.  

Förtroendevald som inte är löneanställd, t.ex. egenföretagare, och som kan visa att arbetsinkomst 
förlorats på grund av uppdraget, har rätt till ersättning mot uppvisande av senast anmälda inkomst 
till Försäkringskassanhar till en maxersättning motsvarande fastställt basarvode per timme, enligt 
bilaga 1. 

5. UTBETALNING OCH TOLKNING  

16 § Hur man begär ersättning  
Arvoden och ersättningar enligt betalas ut utan föregående anmälan, om närvaro registrerats på 
kommunens närvarolistor. 

För att få ersättning i övrigt enligt reglementet ska den förtroendevalde styrka sammanträdestid, 
förluster eller kostnader. Sammanträdestid, förluster eller kostnader ska anmälas till kommunens 
personal/ekonomienhet. 
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Yrkande om ersättning enligt reglementet ska framställas senast inom sex (6) månader från dagen 
för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

17 § Tolkning av bestämmelserna i arvodesreglementet 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen. 

18 § Utbetalning och återkrav 
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ersättningar betalas ut månatligen i 
efterskott. 

Om ett årsarvode har betalats ut till en förtroendevald som inte utfört sina uppgifter i den ordning 
som föreskrivs i 6 § kommer beloppet att återkrävas. Dessa frågor prövas av kommunstyrelsen. 
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Arvoden och procentsatser från och med 2023  

Notera att summorna som utgår från riksdagsledamotsarvodet utgår från arvodet 2021 och kommer 
behöva uppdateras efter antagande och beslut om uppräkning av riksdagsledamotsarvode.  

Årsarvoden och övriga ersättningar under perioden 2023-2026 

Arvoden justeras varje år per den 1 januari i enlighet med riksdagsledamotsarvodets förändring närmast 
föregående år. 

Riksdagens ledamöter har från januari 2023 ett grundarvode på x kr/mån eller x kr/år. 

Vaxholms arvoden är uppräknade med x % mot föregående år, vilket motsvaras av 
riksdagsledamöternas uppräkningskvot mellan 2022 och 2023. 

 Riksdagsledamotsarvode 2021 Basarvode Vaxholms stad 2021 
(85 % av riksledamotsarvodet) 

Årsarvode  838 800 kr 712 980 kr  

Timmar 2080  2080  

Arvode/timme  403 kr  343 kr 

Anvisning: Arvodet för ett uppdrag beräknas genom att basarvodet per timme multipliceras med antalet 
timmar för uppdraget.  

Årsarvoden 2023-2026 
Kommunfullmäktige   

Andel (%) av 2080 timmar/år            Timmar Arvode 

Ordförande  8 %                 166  57 038  
Förste vice ordförande 4 %                                           83  28 519 
Andre vice ordförande 4 %                  83  28 519  

Gruppledararvode 

Gruppledararvode utgår till samtliga utsedda och skriftligen 
anmälda gruppledare sittande i kommunfullmäktige och  
fördelas enligt följande:  

Grundarvode      40 000 kr 
Per mandat (ersättning utgår för max 10 mandat)   5000 kr  

Gruppledare har rätt har dela gruppledararvodet med 
andra förtroendevalda inom respektive parti. 
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Kommunfullmäktiges valberedning 

Andel (%) av 2080 timmar/år            Timmar    Arvode 

Ordförande   0 %              0  0  

Arvodeskommittén  

Ordförande    2 %               42  14 260  

Revision  

Ordförande   7 %               146  49 909  
Ledamöter   4 %               83  28 519   

Kommunstyrelsen  

Ordförande   120 %               2496  855 876  
Förste vice ordförande  15 %               312  106 947  
Andre vice ordförande  15 %               312        106 947   

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Ordförande   0 %                0  0  
Förste vice ordförande   0 %                0  0  
Andre vice ordförande   0 %                0   0  
Ledamöter    3 %              62  21 389   
 
Om person som inte har presidieuppdrag i kommunstyrelsen 
väljs till ordförande, förste eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott utgår årsarvode om  
5 % av Vaxholms stads basarvode för ordförande och 4 %  
för förste och andre vice ordförande. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott  

Ordförande   0 %                0  0  
Förste vice ordförande   0 %                0  0  
Andre vice ordförande   0 %                0   0  
Ledamöter    3 %              62  21 389 
 
Om person som inte har presidieuppdrag i kommunstyrelsen 
väljs till ordförande, förste eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsens planeringsutskott utgår årsarvode om  
5 % av Vaxholms stads basarvode för ordförande och 4 %  
för förste och andre vice ordförande. 

 

852



 
Bilaga 1 KF 2022/§ 

Dnr KS 2021/41.024 
3 av 4 

 
 
 

 

Kommunstyrelsens näringslivsberedning 

Ordförande   2 %                42  14 260       

Barn- och utbildningsnämnden  

Ordförande    20 %                                416  142 596  
Förste vice ordförande  5 %               104  35 649  
Andre vice ordförande   5 %               104  35 649   

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Ordförande    20 %                                416  142 596  
Förste vice ordförande  5 %               104  35 649  
Andre vice ordförande   5 %               104  35 649   

Socialnämnden 

Ordförande    20 %                                416  142 596  
Förste vice ordförande  5 %               104  35 649  
Andre vice ordförande   5 %               104  35 649    

Stadsbyggnadsnämnden  

Ordförande    20 %                                416  142 596  
Förste vice ordförande  5 %               104  35 649  
Andre vice ordförande   5 %               104  35 649    

Valnämnden (under valår) 

Ordförande    5 %                                  104  35 649  
Vice ordförande  4 %                83  28 519 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd  

Förste vice ordförande  5 %                                   104  35 649  

Överförmyndarnämnden  

Förste vice ordförande  5 %                                   104  35 649  

Smeden 3 AB  

Ordförande    1,5 %                  31        10 695  
Om annan än KSO 

Vasavägen 13 AB och Rindö skoltomt AB  

Ordförande   1 %                                    21  7130 
Om annan än KSO  
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Vaxholmsvatten AB  

Ordförande   3,5 %                               73                       24 954  
Om annan än KSO 

 

 

Sammanträdesersättningar med mera  
 

Sammanträdesersättning  

Grundersättning   Basarvode/h*2,5 857 
Påbörjad halvtimme efter första timmen  Basarvode/h*0,5 171 
Justeringsarvode   Basarvode/h*1  343 

Grundersättningen Inkluderar ersättning för första sammanträdestimmen samt 1,5 h för 
förberedelse/inställelse/återgång. Sammanträdesersättning utgår för maximalt 8 timmar/dygn.  

Ersättning för förlorad arbetsinkomst 

 
Ersättning per timme inklusive semesterersättning                 Basarvode/h 343 

Jourtjänstgöring  

Ersättning för jourtjänstgöring, per vecka     2000 

Ersättning för kostnader av barntillsyn/ för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk  

Styrkta kostnader, maximal ersättning per timme                  Basarvode/h 343 
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Åligganden och ansvar   

Ett årsarvode medför ansvar för att tillse att verksamheten i respektive kommunalt organ bedrivs på ett 
ur allmän synpunkt tillfredsställande sätt ifråga om exempelvis upprätthållande av en god intern kontroll 
avseende ekonomi och kvalitet m.m. 

Till de uppgifter som ska utföras inom ramen för årsarvoderat uppdrag hör, i tillämpliga delar, 
regelbundna besök på respektive förvaltningskontor, samråd och kontinuerliga överläggningar med 
tjänstemän, förberedelser inför och genomförande av sammanträden, beredningar, protokollsjustering, 
attest av fakturor, sammanträffande med företrädare för myndigheter och arbetstagarorganisationer, 
andra kommunala nämnder, sammanträden inom interkommunala samarbeten samt med revisionen, 
möten med intresseorganisationer och råd som har ett direkt samband med det kommunala 
förtroendeuppdraget. 

Som komplement till kommunens övriga reglementen preciseras presidiets ansvar nedan. 

Ordförande 

• Leda nämndens arbete och sammanträden, presidium och ordförandeberedning. 
• Säkerställa att ärenden som ska behandlas i nämnden är beredda enligt fastställd process. 
• Ha löpande uppsikt över nämndens förvaltning genom regelbundna möten med 

förvaltningschef. 
• Hålla sig uppdaterad inom nämndens verksamhetsområde. 
• Proaktivt samverka med andra nämnder i gränsöverskridande frågor. 
• Verka för ett positivt klimat vid nämndens sammanträden och övriga möten. 
• Till KF varje år rapportera nämndens måluppfyllnad och ekonomi. 

 

Förste vice ordförande 

• Vara beredd att träda in vid förfall av ordförande. 
• Löpande bistå ordförande såväl proaktivt som reaktivt. 
• Delta i nämndens sammanträden och presidium. 

 

Andre vice ordförande 

• Vara beredd att träda in vid förfall av ordförande och 1 vice ordförande. 
• Delta i nämndens sammanträden och presidium. 

 

Ledamot och ersättare i nämnd/styrelse/utskott/beredning 

Ledamot och ersättare erhåller arvode enligt bilaga 1 och förväntas: 

• Löpande följa politiken inom sitt område. 
• Vara väl påläst inför aktuellt sammanträde. 
• Infinna sig i god tid. 
• Delta i ev. förmöte inför sammanträdet. 
• Läsa protokollet från sammanträdet då detta publiceras. 

 

855



 
Bilaga 2 KF 2022/§ 

Dnr KS 2021/41.024 
2 av 2 

 
 
 

 

 

Justeringsperson 

Justeringsperson erhåller justeringsarvode (ej presidiet) enligt bilaga 1 och förväntas: 

• Noga följa och notera beslutsprocessen med yrkanden och beslut. 
• Granska protokollet mot de egna noteringarna. 
• Anmäla eventuella avvikelser till nämndsekreteraren samt till ordföranden. 
• Justera protokollet på plats i kommunhuset. 

 

Gruppledare 

Gruppledare erhåller årsarvode enligt bilaga 1 och förväntas: 

• Ansvara för partigruppens arbete under kommunfullmäktiges sammanträden.  
• Ansvara för att respektive partigrupp involveras i den av KF beslutade beredningsprocessen. 
• Ansvara för information och kallelse till ersättare i KF om ordinarie ledamot har förhinder. 
• Samordna partigruppens arbete i KF – gruppreservation etc. 
• Delta i av KF presidium ordnade möten – själv eller genom ersättare ur den egna KF-gruppen. 
• Delta i andra möten då gruppledare kallas – själv eller genom ersättare ur den egna KF-gruppen. 
• Gruppledare har rätt att dela årsarvodet med andra förtroendevalda inom respektive parti. 
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………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 28 Svar på motion från Sverigedemokraterna gällande tillägg till 
paragraf 13 i de lokala ordningsföreskrifterna för Vaxholms stad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 
Klas Beskow (SD) yrkar i rubricerad motion att kommunfullmäktige beslutar att införa följande tillägg till 
de lokala ordningsreglerna för Vaxholms kommun, paragraf 13: 

Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjudet på följande platser inom Vaxholms kommun 

- Hamngatan från korsningen med Skolgatan till Söderhamnsplan,  
- Inom hamnområdet och kajerna i anslutning till Söderhamnen samt Söderhamnen fram till 

Shelltomten.  
- Fredrikstrandsvägen 2, inklusive parkeringsytan och gångytorna i anslutning till ICA 

Supermarket. 

På följande platser är det förbjudet att opåkallat söka upp andra i syfte att insamla eller avhända sig 
deras återvinningsmaterial, returglas, PET-flaskor och/eller kläder. 

- Returstationen vid ICA-Supermarket, Fredrikstrandsvägen 2. 
- Återvinningsstationen Löjvik, Resarö  

Förvaltningens svar  

En kommun får som komplement till ordningslagen meddela lokala ordningsföreskrifter.  Sådana 
föreskrifter får avse vitt skilda frågor men ett grundläggande krav är att de ska vara nödvändiga för att 
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats och de får inte medföra obefogade 
inskränkningar på den enskildes frihet. Beslutade ordningsföreskrifter ska anmälas till länsstyrelsen som 
kan upphäva föreskrifterna om de inte anses uppfylla kraven. 

Under de senaste åren har det utvecklats praxis kring förutsättningar för att en kommun ska få reglera 
passiv penninginsamling genom lokala ordningsföreskrifter. En kommun kan i sina lokala föreskrifter 
meddela förbud mot passiv insamling av pengar så länge förbudet är geografiskt begränsat och det 
tydligt framgår vilka beteenden som avses (jfr. HFD 2018:75). Av förarbetena framhålls dock att 
kommuner bör avhålla sig från att besluta om föreskrifter som är onödiga och att det därför är 
angeläget att kommunerna noga prövar om de verkligen behövs liksom bestämmelsernas geografiska 
tillämpningsområde (prop. 1992/93:210 s. 142). 

Utifrån ovanstående kan förvaltningen konstatera att yrkandena i motionen är formulerade på ett 
sådant sätt att ett beslut om ändrade ordningsföreskrifter i enlighet med motionen troligen inte skulle 
upphävas av länsstyrelsen.  

Utifrån motionens politiska karaktär lämnar förvaltningen svar på motion utan ställningstagande och  
förslag till beslut.   

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att motionen avslås och finner bifall till eget yrkande. 

857



Protokoll 
2022-03-16 

2 av 2 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2021-12-13 
Motion om tillägg till paragraf 13 i de lokala ordningsreglerna (tiggeri) för Vaxholms stad, 2021-09-30 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Kristoffer Staaf, klk  
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Svar på motion från Sverigedemokraterna gällande tillägg till paragraf 
13 i de lokala ordningsföreskrifterna för Vaxholms stad  

Förslag till beslut 
Förvaltningen överlämnar svar på motion utan ställningstagande och förslag till beslut.  

Ärendebeskrivning 
Klas Beskow (SD) yrkar i rubricerad motion att kommunfullmäktige beslutar att införa följande tillägg till 
de lokala ordningsreglerna för Vaxholms kommun, paragraf 13: 

Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjudet på följande platser inom Vaxholms kommun 

- Hamngatan från korsningen med Skolgatan till Söderhamnsplan,  
- Inom hamnområdet och kajerna i anslutning till Söderhamnen samt Söderhamnen fram till 

Shelltomten.  
- Fredrikstrandsvägen 2, inklusive parkeringsytan och gångytorna i anslutning till ICA 

Supermarket. 

På följande platser är det förbjudet att opåkallat söka upp andra i syfte att insamla eller avhända sig 
deras återvinningsmaterial, returglas, PET-flaskor och/eller kläder. 

- Returstationen vid ICA-Supermarket, Fredrikstrandsvägen 2. 
- Återvinningsstationen Löjvik, Resarö  

Förvaltningens svar  

En kommun får som komplement till ordningslagen meddela lokala ordningsföreskrifter.  Sådana 
föreskrifter får avse vitt skilda frågor men ett grundläggande krav är att de ska vara nödvändiga för att 
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats och de får inte medföra obefogade 
inskränkningar på den enskildes frihet. Beslutade ordningsföreskrifter ska anmälas till länsstyrelsen som 
kan upphäva föreskrifterna om de inte anses uppfylla kraven. 

Under de senaste åren har det utvecklats praxis kring förutsättningar för att en kommun ska få reglera 
passiv penninginsamling genom lokala ordningsföreskrifter. En kommun kan i sina lokala föreskrifter 
meddela förbud mot passiv insamling av pengar så länge förbudet är geografiskt begränsat och det 

Kommunledningskontoret 
Johanna Frunck 
Nämndsekreterare/utredare 
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Tjänsteutlåtande 
2021-12-13 

Änr KS 2021/172.100 
2 av 2 

 
 
 

 

tydligt framgår vilka beteenden som avses (jfr. HFD 2018:75). Av förarbetena framhålls dock att 
kommuner bör avhålla sig från att besluta om föreskrifter som är onödiga och att det därför är 
angeläget att kommunerna noga prövar om de verkligen behövs liksom bestämmelsernas geografiska 
tillämpningsområde (prop. 1992/93:210 s. 142). 

Utifrån ovanstående kan förvaltningen konstatera att yrkandena i motionen är formulerade på ett 
sådant sätt att ett beslut om ändrade ordningsföreskrifter i enlighet med motionen troligen inte skulle 
upphävas av länsstyrelsen.  

Utifrån motionens politiska karaktär lämnar förvaltningen svar på motion utan ställningstagande och  
förslag till beslut.   

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2021-12-13 
Motion om tillägg till paragraf 13 i de lokala ordningsreglerna (tiggeri) för Vaxholms stad, 2021-09-30 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Kristoffer Staaf, klk  
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Motion om tillägg till paragraf 13 i de lokala ordningsreglerna 
för Vaxholms kommun 

 
Tiggeri på gator och torg i Sverige och Vaxholm är ett fenomen som inte hör hemma i vårt 
samhälle. Det är väl dokumenterat att tiggeriet har sin grund i människohandel där 
människors utsatthet cyniskt utnyttjas av samvetslösa gärningspersoner. Tiggeriet utgör 
ingen lösning på de problem som de som tigger kan ha. 

Att passivt se på och acceptera att tiggeriet fortgår, år efter år, är att ställa sig på samma 
sida som de som utnyttjar tiggarna för sin egen vinning. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige 
beslutar att införa följande tillägg till de lokala ordningsreglerna för Vaxholms kommun, 
paragraf 13. 

Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjudet på följande platser inom Vaxholms kommun 

- Hamngatan från korsningen med Skolgatan till Söderhamnsplan,  

- -Inom hamnområdet och kajerna i anslutning till Söderhamnen samt Söderhamnen 
fram till Shelltomten .  

- -Fredrikstrandsvägen 2, inklusive parkeringsytan och gångytorna i anslutning till ICA 
Supermarket. 

På följande platser är det förbjudet att opåkallat söka upp andra i syfte att insamla eller 
avhända sig deras återvinningsmaterial, returglas, PET-flaskor och/eller kläder. 

- -Returstationen vid ICA-Supermarket, Fredrikstrandsvägen 2. 

- -Återvinningsstationen Löjvik, Resarö  

 

För Sverigedemokraterna i Vaxholm 2021-09-30 

 

Klas Beskow gruppledare 
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1 av 2 
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Samarbetsavtal med kanotister, Vaxholms kanotsällskap 

Förslag till beslut 
Samarbetsavtal ingås mellan Vaxholms stad och Vaxholms Kanotsällskap respektive 

 Vaxholms Kanotsällskap. 

Ärendebeskrivning 
Förfrågningar har kommit till Vaxholms stad om samarbete med , 
båda framgångsrika kanotister på mästerskapsnivå och engagerade i Vaxholms kanotsällskap. Vaxholms 
kanotsällskap har cirka 450 medlemmar och genomför sommarskolor för barn och ungdomar. 
Föreningen har genom åren lyckats mycket väl med att få fram duktiga kanotister. Två av dem som 
återkommande tagits ut till olika internationella mästerskap under senare år, bland annat VM, EM och 
OS, och som fortsatt gör målinriktade satsningar på hög nivå inom sina idrottsgrenar, är  
och  

Ett samarbete med Kanotsällskapet har flera fördelar för Vaxholms stad och dess invånare. Det är 
relativt få idrottsmän som når upp till och kan ligga kvar på denna höga nivå i sin idrott under flera år. 
Att i Vaxholm ha elitidrottare på den nivån kan på flera olika sätt bidra till att skapa värde för 
kommunen och invånarna.  

Ett samarbete mellan kommunen och idrottarnas förening ger kommunen möjligheter att erbjuda 
tillfällen för idrottarna att med sina kunskaper och erfarenheter inom flera olika områden bidra som 
förebilder och inspiratörer till Vaxholms barn, ungdomar, unga vuxna – men även till andra lokala 
idrottsföreningar. Kommunens ungdomssamordnare har återkommande aktiviteter och kan identifiera 
lämpliga aktiviteter där idrottarna kan föreläsa, erbjuda prova-på-idrott eller medverka som förebilder 
på andra sätt. Ett samarbete förväntas bidra till Vaxholms stads målsättning och engagemang i 
förbättrad folkhälsa genom intresse för idrott och föreningsverksamhet. Men även för ämnen som har 
att göra med andra hälsosamma livsval, sunt idrottsliv och målfokus både i och utanför idrotten. Även 
barn som inte är engagerade i idrottsföreningar kan erbjudas ta del av det idrottarna förmedlar via 
Vaxholms stads utbildnings- och fritidsverksamheter och aktiviteter som kommunen arrangerar under 
skollov.  

Samarbetsavtal med de båda elitkanotisterna tecknas för tre år och beräknas ha ett totalt värde om 180 
000 kronor, varav 30 000 kr per person och år.  

Kommunledningskontoret 
Elisabeth Larsen Brolin 
Kommunikationschef 

862



Tjänsteutlåtande 
2022-03-10 

Änr KS 2021/244.106 
2 av 2 

 
 
 

 

Samarbetsavtal/sponsring av denna typ är något som omfattas av LOU och vi har tillsammans med en 
upphandlingsjurist undersökt hur anskaffning kan ske på bästa sätt. Den utmaning som finns är att det 
samarbetsavtal vi önskar ingå är tydligt knutet till två representanter för staden och kanotsällskapet och 
inte riktigt kan konkurrensutsättas.  

 
Mot bakgrund av det söker vi beslut att direktupphandla samarbetets med  utan 
konkurrensutsättning 

Bedömning 
Ett samarbete med Kanotsällskapet har flera fördelar för Vaxholms stad och dess invånare. Det är 
relativt få idrottsmän som når upp till och kan vara kvar på så hög nivå i sin idrott under flera år. Att i 
Vaxholm ha elitidrottare på den nivån kan på flera olika sätt bidra till att skapa värde för kommun och 
invånare.  

Måluppfyllelse 
Ett samarbete mellan kommunen och idrottarnas förening ger kommunen möjligheter att erbjuda 
tillfällen för idrottarna att med sina kunskaper och erfarenheter bidra som förebilder och inspiratörer till 
Vaxholms barn, ungdomar, unga vuxna – men även till andra lokala idrottsföreningar. Ett samarbete 
förväntas bidra till Vaxholms stads målsättning och engagemang i förbättrad folkhälsa genom intresse 
för idrott och föreningsverksamhet. Kommunen ser också möjlighet att använda idrottarna även i 
ämnesområden som kan intressera en bred grupp, till exempel hälsosamma livsval, ungdomars hälsa 
och målfokus både i och utanför idrotten. Även barn som inte är engagerade i idrottsföreningar kan 
erbjudas ta del av det idrottarna förmedlar via Vaxholms stads utbildnings- och fritidsverksamheter och 
aktiviteter som kommunen arrangerar under skollov.  

Finansiering 
Finansiering sker inom ram. 

Förslagets konsekvenser 
Samarbete inleds med Vaxholms kanotsällskap och ger möjlighet för Vaxholms stad att erbjuda 
inspirationsföreläsningar eller aktiviteter tillsammans med elitidrottarna för Vaxholms invånare. 

Uppföljning och utvärdering 
Utvärdering av genomförda gemensamma insatser kan ske i slutet av avtalsåret. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Elisabeth Larsen Brolin, 2022-03-10 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Elisabeth Larsen Brolin, kommunikationschef 

För kännedom: Sara Sandbacka, ungdomssamordnare 
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Beslut om flaggning 

Förslag till beslut 
1. Vaxholms stad ska tillsvidare flagga med Ukrainas flagga tillsammans med den svenska flaggan 

samt Vaxholms stads kommunvapen.    
2. Nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att hantera det dagliga arbetet med 

flaggning.  

Ärendebeskrivning 
Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har Vaxholms stad sedan 28 februari flaggat med 
Ukrainas flagga jämte den svenska flaggan och Vaxholms stads kommunvapen. Beslut fattades av 
kommunstyrelsens ordförande med stöd av p. 1.1 i kommunstyrelsens delegeringsordning då ett beslut 
inte kunde avvaktas till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. Nuvarande beslut gäller till 
och med 24 mars.  

På uppdrag av kommunstyrelsens presidium föreslås nu att flaggning fortgår tillsvidare och att nämnden 
för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att hantera det dagliga arbetet med flaggning.   

Finansiering 
Kostnad för flaggning hanteras inom nämnden för teknik, fritid och kulturs budgetram.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2022-03-14 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Susanne Edén 

 

Kommunledningskontoret 
Kristoffer Staaf 
Administrativ chef 
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From: Annicka Blomme
Sent: 11 feb 2022 09:16:31 +01:00
To: Anette Lingesund
Cc:
Subject: Härmed avsäger jag min ersättare plats i AU, för att väljas in som ledamot 
i AU.

Hej!

Härmed avsäger jag min ersättare plats i AU, för att väljas in som ledamot i AU.
Det blev fel på valet i KS den 3/2.

Ha det bra och tag hand om Dig!
Annicka H Blommé
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Anette Lingesund

Ämne: VB: AU 

Från: Johanna Olson    
Skickat: den 11 februari 2022 10:44 
Till: Anette Lingesund <Anette.Lingesund@vaxholm.se> 
Ämne: AU  

Jag begär entledigande från ledamotsposten i AU. 

Johanna Olson 



From:                                 
Sent:                                  Mon, 7 Mar 2022 11:13:55 +0100 (CET)
To:                                      Anette Lingesund
Subject:                             Re: Nominering till ersättare i PLU
Importance:                     Normal

Hej!

WP nominerar Michael Reichel som ersättare i PLU.

Med vänlig hälsning

Lisbeth Hjalmarsson Grunditz

----Ursprungligt meddelande----
Från : Anette.Lingesund@vaxholm.se
Datum : 2022-02-28 - 15:59 ()
Till : 
Ämne : Nominering till ersättare i PLU

Hej! 
  
Vid KS 24/3 tas fyllnadsval upp – ni har en vakans gällande ersättare till plu. 
  
  
Med vänlig hälsning 
Anette Lingesund 
Nämndsekreterare, Vaxholms stad 
telefon: 08-541 709 10 
  
Vaxholms stad 
växel: 08-541 708 00 
www.vaxholm.se 

 
Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen. För 
mer information, besök www.vaxholm.se/gdpr 
  

871

http://www.vaxholm.se/gdpr


Utskriftsdatum: Utskriven av: Anette Lingesund2022-03-10

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas ej

2022-03-24

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2022.309 Avtal digital GDPR-utbildning Vaxholms stad KS del. §4/2022

2022-02-18 Kristoffer Staaf

KS 2022/27.380 Avtal för digital GDPR-utbildning i Vaxholms stad KS del.

Kristoffer Staaf

2022.390 Beslut om flaggning med Ukrainas flagga KS del. §5/2022

2022-02-28 Malin Forsbrand

KS 2022/47.002 Delegeringsbeslut 2022 KS del.

Malin Forsbrand

Sidan  1 av 1
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