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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22

Plats och tid: Kronängsskolans aula , kl. 18:00
Kallade: Ledamöter
Underrättade: Ersättare
Meddela närvaro: Ledamöter och tjänstgörande ersättare meddelar närvaro till 

johanna.frunck@vaxholm.se
Information: Med anledning av Covid-19 är det ingen allmänhetens frågestund vid detta 

sammanträde. Allmänheten uppmanas att ta del av sammanträdet på 
Vaxholms stads webbplats, https://www.vaxholm.se/externwebb-
startsida/kommun-och-politik/webbsandning-kommunfullmaktige.html

  Ärende    Beskrivning                          Föredragande

1 Sammanträdet öppnas, upprop och val av justerare samt 
tid och plats för justeringen, fastställande av 
föredragningslistan

2 Tillfällig reducering av taxa för upplåtelse av allmän 
platsmark vid särskilda händelser

Malin Forsbrand (C)

3 Svar på återremiss gällande förslag till nytt stadsbibliotek Malin Forsbrand (C)

4 Information om framtida reningsverk - ÖVAR Malin Forsbrand (C)

5 Reviderad näringslivsstrategi 2021-2025 Malin Forsbrand (C)

6 Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2021-2025 Lena Hallberg (C) 

7 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning Karin Enström (M)  

8 Bordlagt 2020-11-16 samt 2020-12-14- Svar på 
revisionsrapport gällande kundfakturering hyror- och 
arrenden

Bengt Sandell (S)
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9 Bordlagt 2020-11-16 samt 2020-12-14- Svar på motion 
(Rickard Gille (-) m.fl.) om riktlinjer för arvodering

Malin Forsbrand (C)

10 Bordlagt 2020-11-16 samt 2020-12-14- Svar på motion av 
(WP) om namnändring för Vaxholms stad

Malin Forsbrand (C)

11 Bordlagt 2020-11-16 samt 2020-12-14- Information Covid-
19 – komplettering till kommunfullmäktige

Malin Forsbrand (C)

12 Bordlagt 2020-11-16 samt 2020-12-14- Inkomna 
interpellationer

Karin Enström (M)

13 Bordlagt 2020-12-14- Inkomna interpellationer Karin Enström (M)

14 Bordlagt 2020-12-14- Ekonomiskt utfall och prognos 
oktober 2020

Malin Forsbrand (C)

15 Bordlagt 2020-12-14- Svar på revisionsrapport 
myndighetsutövning Barn och ungdom)

Lena Hallberg (C) 

16 Bordlagt 2020-12-14- Rapportering ej verkställda 
gynnande beslut kvartal 3 2020

Lena Hallberg (C)

17 Svar på motion om rätt till företräde vid färjeläget i 
Vaxholm och Rindö smedja gällande kommunens fordon i 
hemtjänst

Malin Forsbrand (C)

18 Svar på motion från (MP m f)l: Hållbart båtliv för båtägare Malin Forsbrand (C)

19 Val och entlediganden Karin Enström (M)

20 Inkomna motioner Karin Enström (M)

Karin Enström (M) Johanna Frunck 
Ordförande Sekreterare

2



Delegeringsbeslut
2021-03-03

Änr KS 2020/200.141
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

Kommunstyrelsen  

§ 2 Tillfällig reducering av taxa för upplåtelse av allmän platsmark vid 
särskilda händelser

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Ingen avgift ska utgå för upplåtelse av allmän platsmark avseende uteserveringar från och med 
2021-01-01 till och med 2021-04-30. 

2. Nämnden för teknik, fritid och kultur får tillfälligt reducera gällande taxa för upplåtelse av 
allmän platsmark vid extraordinära händelser, såsom pandemier, från och med beslutets 
ikraftträdande till och med 2021-12-31.

Ärendebeskrivning
Med anledning av att pågående pandemi Covid-19 har medfört stora och akuta betalningssvårigheter 
för näringslivet har vissa stödåtgärder för att underlätta för kommunens företag tagits fram. 
Kommunfullmäktige föreslås nu besluta om att inte ta ut någon avgift för upplåtelse av allmän platsmark 
avseende uteserveringar från och med 2021-01-01 till och med 2021-04-30 för att underlätta gör hotell- 
och restaurangbranschen inom kommunen. Beslutet får således retroaktiv verkan och stödåtgärden 
utgör ett tillägg till de nationella insatserna för det lokala näringslivet. Nämnden för teknik, fritid och 
kultur föreslås fortsättningsvis få tillfälligt reducera gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats vid 
extraordinära händelser, såsom pandemier, från och med beslutets ikraftträdande till och med 2021-12-
31 för att möjliggöra ytterligare tillfälliga åtgärder om så bedöms lämpligt under rådande 
omständigheter.

Skäl för beslutet
Med anledning av covid-19 tog Vaxholms stad under våren 2020 fram olika åtgärder för att underlätta 
för det lokala näringslivet. Inför 2021 har stödåtgärderna från våren 2020 utvärderats och uppdaterats. 
Ett flertal punkter har tagits fram som förslag på stödåtgärder för det lokala näringslivet. 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2021-02-04 § 5 att godkänna stödåtgärderna för 
Vaxholms företag under 2021. En av åtgärderna som godkändes, ”Restaurangernas uteserveringar är 
kostnadsfria fram till och med 30 april 2021”, kräver dock beslut av kommunfullmäktige för att den ska 
kunna tillämpas. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-04 § 5 beslutades även om ett tillägg ” Kommunstyrelsen 
ger Nämnden för Teknik, fritid och kultur i uppdrag att i samverkan med Näringslivsberedningen bereda 
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ett ärende om reducering av hyran för utomhusserveringar med 50% till 30 september 2021”. För att en 
sådan åtgärd ska kunna tillämpas krävs också ett beslut i kommunfullmäktige. Med anledning av 
ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta följande:

1. Ingen avgift ska utgå för upplåtelse av allmän platsmark avseende uteserveringar från och med 
2021-01-01 till och med 2021-04-30. 

2. Nämnden för teknik, fritid och kultur får tillfälligt reducera gällande taxa för upplåtelse av 
allmän platsmark vid extraordinära händelser, såsom pandemier, från och med beslutets 
ikraftträdande till och med 2021-12-31.

Ärendet (beslutsförslag till kommunfullmäktige) bedöms vara så brådskande att kommunstyrelsens 
avgörande inte kan avvaktas. Beslutet fattas med stöd av p. 1.1 i kommunstyrelsens delegeringsordning.

____________________________________

Malin Forsbrand (C)
Kommunstyrelsens ordförande

Handlingar i ärendet
Ordförandebeslut, Malin Forsbrand, 2021-03-03
Protokollsutdrag KS/2021-02-04 § 5
Tjänsteutlåtande, Mikaela Lodén, 2021-01-19
Förslag på stödåtgärder för Vaxholms företag 2021
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 5 Förslag på stödåtgärder för Vaxholms företag 2021

Kommunstyrelsens beslut
Förslag på stödåtgärder för Vaxholms företag godkänns.

Kommunstyrelsen ger Nämnden för Teknik, fritid och kultur att i samverkan med 
Näringslivsberedningen bereda ett ärende om reducering av hyran för utomhusserveringar med 50% 
till 30 september 2021.

Ärendebeskrivning
Med anledning av covid-19 så hamnade näringslivet i ett utmanande läge. Vaxholms stad tog under 
våren fram olika åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet. Åtgärderna presenterades för KS 
under våren 2020. 

Inför 2021 har stödåtgärderna från våren 2020 utvärderats och uppdaterats. Ett flertal punkter har 
tagits fram som förslag på stödåtgärder för det lokala näringslivet. 

Yrkanden
Anna-Lena Nordén (WP) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med ett tillägg om att;

 Kommunstyrelsen ger Nämnden för Teknik, fritid och kultur att i samverkan med 
Näringslivsberedningen bereda ett ärende om reducering av hyran för utomhusserveringar med 
50% till 30 september 2021.

Fredrik Östman (C), Anders Garstål (S), Sara Strandberg (V), Peter Lindqvist (-), Lars Lindgren (M), 
Per-Eric Grön (M) samt Annicka Hörnsten Blommé (M) instämmer i lagt yrkande.

Ordföranden finner bifall till Anna-Lena Nordéns (WP) yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Förslag på stödåtgärder för Vaxholms företag 2021, 2021-01-19
Förslag på stödåtgärder för Vaxholms företag 2021, 2021-01-20

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikaela Lodén, Näringslivsansvarig, mikaela.loden@vaxholm.se 

Koray Kahruman, Ekonomichef klk

För kännedom: Maria Poutamo, Gatu- och parkchef, Maria.Poutamo@vaxholm.se
Ulrika Schelwander, Ordförande näringslivsberedningen, 
ulrika@schelwander.se
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Förslag på stödåtgärder för Vaxholms företag 2021

Förslag till beslut
Näringslivsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta

Förslag på stödåtgärder för Vaxholms företag godkänns.

Sammanfattning
Med anledning av covid-19 så hamnade näringslivet i ett utmanande läge. Vaxholms stad tog under 
våren fram olika åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet. Åtgärderna presenterades för KS 
under våren 2020. 

Inför 2021 har stödåtgärderna från våren 2020 utvärderats och uppdaterats. Ett flertal punkter har 
tagits fram som förslag på stödåtgärder för det lokala näringslivet. 

Ärendebeskrivning
Förslag på stödåtgärder:

• Kommunens riktlinjer möjliggör att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar omedelbart 
(förutsatt att polisen beviljar ansökan).

• Restaurangernas uteserveringar är kostnadsfria fram till och med 30 april 2021.

• Vaxholms stad kommer att ha en generös hållning till ansökningar från butiker och 
uteserveringar om utökad verksamhet utomhus (exempelvis skyltning och försäljning).

• Möjlighet att få anstånd med, eller uppdelning av, fakturor utställda av Vaxholms stad. Detta är 
inte en generell åtgärd så ta alltid kontakt med oss för att vi ska kunna bedöma varje enskilt fall.

• Korta ner betalningstider till Vaxholms stads leverantörer.

• Vaxholms stad ska sträva efter att prioritera lokala företag vid inköp av varor och tjänster och 
vid bokning av kurser och konferenser.

• Uppmärksamma företagen om stöden på verksamt.se via mejl och på kommunwebben.  

Kommunledningskontoret
Mikaela Lodén
Turistchef o Näringslivsansvarig
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Bedömning
Många av Vaxholms företag har haft ett väldigt utmanande år p.g.a. covid-19. För Vaxholm är det viktigt 
att företagen kan fortsätta sin verksamhet, exempelvis med avseende på arbetstillfällen och service till 
kommunens invånare. Det kan vara av stor betydelse för företagen att staden försöker förenkla där det 
går i denna speciella period. 

Måluppfyllelse
Genom att arbeta för att stärka Vaxholms näringsliv arbetar vi mot en bättre livsmiljö och kvalitet.

Finansiering
De förslagna stödåtgärderna innebär ingen kostnad för staden.

Uppföljning och utvärdering
Utvärdering av stödåtgärderna kommer att göras under 2021 och rapporteras till 
näringslivsberedningen och KS.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Förslag på stödåtgärder för Vaxholms företag 2021, 2021-01-19
Förslag på stödåtgärder för Vaxholms företag 2021, 2021-01-20

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Mikaela Lodén, Näringslivsansvarig, mikaela.loden@vaxholm.se 

Koray Kahruman, Ekonomichef, Koray.Kahruman@vaxholm.se

För kännedom: Maria Poutamo, Gatu- och parkchef, Maria.Poutamo@vaxholm.se
Ulrika Schelwander, Ordförande näringslivsberedningen, 
ulrika@schelwander.se
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Förslag på stödåtgärder för Vaxholms företag 2021   
  

• Kommunens riktlinjer möjliggör att restaurangerna kan öppna sina 
uteserveringar omedelbart (förutsatt att polisen beviljar ansökan). 
 

• Restaurangernas uteserveringar är kostnadsfria fram till och med 30 april 
2021. 
 

• Vaxholms stad kommer att ha en generös hållning till ansökningar från 
butiker och uteserveringar om utökad verksamhet utomhus (exempelvis 
skyltning och försäljning). 
 

• Möjlighet att få anstånd med, eller uppdelning av, fakturor utställda av 
Vaxholms stad. Detta är inte en generell åtgärd så ta alltid kontakt med oss 
för att vi ska kunna bedöma varje enskilt fall. 
 

• Korta ner betalningstider till Vaxholms stads leverantörer. 
 

• Vaxholms stad ska sträva efter att prioritera lokala företag vid inköp av varor 
och tjänster och vid bokning av kurser och konferenser, där lagen så 
medger. 
 

• Uppmärksamma företagen om stöden på verksamt.se via mejl och på 
kommunwebben.   

 
 
 
Mikaela Lodén 
Näringslivsansvarig 
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 10 Svar på återremiss gällande förslag till nytt stadsbibliotek

Kommunstyrelsens beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag inför en 
ombyggnation av lokalen i syfte att anpassa funktionen till bibliotek samt turistbyrå.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Fastighetsenheten får i uppdrag att teckna lokalhyresavtal i enlighet med bilaga 2 avtalsutkast med 
BRF Repslagaren 16. 

Noteras till protokollet att Sara Strandberg (V) inte deltar i någon del av beslutet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen förespråkar en ny lokalisering av stadsbibliotek till Söderhamnsplan. Förslaget innebär 
kortfattat en utökning av yta som modernisering av bibliotekets lokaler. För vidare utveckling av 
förslaget läs tjänsteutlåtande ”Förslag till ny verksamhetslokal för Vaxholms stadsbibliotek”. En 
förändring i avtalets utformning är att avtalet räknas upp med 2% per år men utan index. Se särskilda 
bestämmelser i bifogat avtal. 

Yrkanden
Lars Lindgren (M), Per-Eric Grön (M) samt Annicka Hörnsten Blommé (M) yrkar avslag på förvaltningens 
beslutsförslag.

Peter Lindqvist (-) stöder moderaternas yrkande.

Anna-Lena Nordén (WP), Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) samt Fredrik Östman (C) yrkar bifall till 
förvaltningens beslutsförslag.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens 
beslutsförslag.

Reservationer
Lars Lindgren (M), Per-Eric Grön (M) samt Annicka Hörnsten Blommé (M) reserverar sig skriftligen mot 
beslutet i enlighet med bilaga 2 till protokollet.

Handlingar
 Svar på återremiss gällande förslag till nytt stadsbibliotek – Tjänsteutlåtande 2021-01-20
 Förslag till ny verksamhetslokal för Vaxholms stadsbibliotek efter återremittering – Tjänsteutlåtande 

2020-12-01
 Reviderat avtalsförslag Repslagaren 16 – 2021-01-20
 Bilaga 1 fastighetsskatt, 2020-12-01
 Bilaga 2 brandskydd, 2020-12-01
 Bilaga 3 driftkostnad, 2020-12-01
 Skiss på möjlig utformning av lokalen – 2020-10-23
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom: Marie Wiklund, Klk
Susanne Edén, sbf
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Svar på återremiss gällande förslag till nytt stadsbibliotek

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge fastighetsenheten i uppdrag att teckna 
lokalhyresavtal i enlighet med bilaga 2 avtalsutkast med BRF Repslagaren 16. 

Kommunstyrelsen beslutar att ge nämnden för teknik, fritid och kultur i uppdrag att ta fram 
upphandlingsunderlag inför en ombyggnation av lokalen i syfte att anpassa funktionen till bibliotek samt 
turistbyrå.

Sammanfattning
Förvaltningen förespråkar en ny lokalisering av stadsbibliotek till Söderhamnsplan. Förslaget innebär 
kortfattat en utökning av yta som modernisering av bibliotekets lokaler. För vidare utveckling av 
förslaget läs tjänsteutlåtande ”Förslag till ny verksamhetslokal för Vaxholms stadsbibliotek”. En 
förändring i avtalets utformning är att avtalet räknas upp med 2% per år men utan index. Se särskilda 
bestämmelser i bifogat avtal. 

Bakgrund
Förslag om nytt stadsbibliotek har föredragits i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i två 
omgångar och blev på kommunfullmäktiges senaste sammanträdet återremitterat i enlighet med 
reglerna om minoritetsåterremiss i kommunfullmäktige med önskemål om en skyndsam utredning av 
hur biblioteket skulle kunna inrymmas i stadens rådhus.

Detta tjänsteutlåtande syfta i första hand till att besvara denna minoritetsåterremiss. 

Ärendebeskrivning
Rådhuset – Styrmannen 1

Basfakta:

Adress: Torget 1

BRA: 754 kvm LOA: 619

3 våningar plus vind och källare

Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef
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Byggnadsår: 1925, ombyggnad 1946, 1982, 2003 (osäkert ursprungligt byggnadsår)

Generella behov för bibliotekets verksamhetsdrift

Biblioteksverksamhet bedrivs generellt i ett plan på grund av att de publika ytorna behöver vara öppna 
och överblickbara. Detta är ett krav från verksamheten på grund av säkerhetsaspekter, praktiska 
aspekter samt effektivt nyttjande av personal. 

Nuvarande lokaler bedrivs i ett plan med en publik del om 310 kvm BRA.

Rådhuset som bibliotek – förutsättningar

För att möta biblioteksverksamhetens behov av publika ytor på ett plan krävs en utbyggnad av befintligt 
rådhus. För att uppnå de ytor som krävs för att förslaget skall anses vara en förbättring mot nuvarande 
lokalisering krävs en utbyggnation motsvarande ca. dubbelt så stor yta i bottenvåning. Nuvarande 
bottenvåning är 235 kvm BRA. En utbyggnad av rådhuset antas kräva ny detaljplan.

Ur ett konstruktionstekniskt perspektiv går det att öppna upp stora delar av samtliga våningar.  Det kan 
behövas åtgärder för att stärka konstruktionen för att förbättra bärigheten på vissa håll.  

Rådhuset har stora behov av teknisk upprustning i form av värme, ventilation, skalskydd och hiss. 

De åtgärder som behöver utföras för att kunna omvandla rådhuset till bibliotekslokal går således att 
jämföra med nybyggnation, det krävs detaljplan, stora ombyggnad samt utbyggnad av ytterligare 
byggnadsdelar. Att ta fram en ny detaljplan antas ta minst 3 år och byggnation antas ta mellan 3 till 7 år. 
Investeringskostnaden för framtagande av detaljplan och byggnation bör jämföras med nybyggnation. 

Skydd genom detaljplan

Rådhusets byggnad är Q-märkt i gällande detaljplan. Detta innebär att möjligheterna till förändring är 
starkt begränsade. Q-märkningen innebär ”att åtgärder ej får vidtas som äventyrar byggnadens eller i 
förekommande fall omgivningens kulturhistoriska värde. Q-märkningen innebär således förbud mot 
rivning men är inget absolut hinder mot modernisering eller om- och tillbyggnad”.

Fastighetsenheten bedömer att de kulturhistoriska värdena i byggnaden ytterligare komplicerar ett 
detaljplanarbete och försvårar möjligheten att få bygglov. Det kan vara svårt att säkerställa moderna 
verksamhetslokaler till ett fungerande bibliotek samtidigt som byggnadens värden ska bevaras.

Lokalförsörjning

Idag nyttjas rådhuset för kommunala och privata ändamål. Turistbyrå, utställningsytor, mötesrum samt 
olika företagare disponerar idag yta i rådhuset. Vissa ytor idag nyttjas i låg utsträckning. Oavsett vägval 
för att rymma ett bibliotek i rådhuset eller ej så finns ett behov av att identifiera och sätta en långsiktig 
plan och nyttjande för rådhusets ytor. 

Resursplanering

Stadsbyggnadsförvaltningen har i dagsläget behov av att upphandla extra byggprojektledning för att 
säkerställa bemanning av initierade byggprojekt samt kommande underhållsprojekt. 
Exploateringsenhetens byggprojektledare räcker i dagsläget inte till för att bemanna samtliga projekt. 
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Stadens revisorer har flaggat för en oro kring bemanning av ny- och ombyggnadsprojekt och ett 
ytterligare stort byggprojekt har inte tagits höjd för i verksamhetsplaneringen.

En ombyggnation kräver en ny detaljplan, vilket kräver en omprioritering av befintliga uppdrag. 

Utöver detta ställer den gällande detaljplanens skyddsbestämmelser för byggnaden extra krav på 
kompetens inom kulturmiljö. En kompetens som i dagsläget saknas inom förvaltningen.

Bedömning
Bedömningen utifrån ovan redovisade aspekter är att ett bibliotek i Rådhuset tidigast kan vara på plats 
om 7 år, men troligen tar det tar betydligt längre tid än så. Eftersom Vaxholms detaljplaner generellt 
överklagas, tomten är centralt placerad och det finns höga kulturvärden i byggnaden och omgivningen 
och är belägen inom riksintresse för kulturmiljövård, bedöms risken för en utdragen 
överklagandeprocess vara mycket stor.  

Förvaltningen är inte heller bemannad för att hantera ett ytterligare projekt av denna storlek och skulle 
behöva planera och omprioritera pågående projekt samt upphandla resurser och kompetens innan 
projektet kan påbörjas. Detta gäller även för att ta fram en välgrundad förstudie.

Handlingar i ärendet
Svar på återremiss gällande förslag till nytt stadsbibliotek – Tjänsteutlåtande 2021-01-20

Förslag till ny verksamhetslokal för Vaxholms stadsbibliotek efter återremittering – Tjänsteutlåtande 
2020-12-01

Reviderat avtalsförslag Repslagaren 16 – 2021-01-20

Bilaga 1 fastighetsskatt, 2020-12-01

Bilaga 2 brandskydd, 2020-12-01

Bilaga 3 driftkostnad, 2020-12-01

Skiss på möjlig utformning av lokalen – 2020-10-23

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

För kännedom: Marie Wiklund, KS
Susanne Edén, SBF
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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

Förslag till ny verksamhetslokal för Vaxholms stadsbibliotek efter 
återremittering

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 

Planeringsutskottet får i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag inför en ombyggnation av lokalen i 
syfte att anpassa funktionen till bibliotek samt turistbyrå. Detta gäller under förutsättning att 
kommunfullmäktige tar beslut enligt förslag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Fastighetschef får i uppdrag att teckna lokalhyresavtal i enlighet med bilaga 2 avtalsutkast med BRF 
Repslagaren 16. 

Sammanfattning
Vaxholms Bibliotek är sedan 1972 beläget i förhyrda lokaler om 440 kvm på Hamngatan 19. 

Bibliotekets verksamhet har utvecklats under åren, ökade krav på tillgänglighet och behov att rymma 
ytterligare funktioner har medfört att biblioteket har ett behov av större lokaler. Befintlig lokal är 
begränsad och saknar tillgänglighet.

Turistbyrån har sin huvudplacering i rådhuset. Sommartid återfinns turistbyråns verksamhet också i 
Waxholmsbolagets vänthall vid Söderhamnsplan för att ge service till de stora turistströmmar som 
kommer med båt eller bussledes till Vaxholm. Dessutom återfinns också i perioder personal stationerad 
vid överfarten av linfärjan till Kastellet för att ge tips och råd men också vara behjälplig vid 
biljettförsäljning. Nuvarande internhyreskostnad för turistbyrån på rådhuset är 228 000 kr.

Vid Söderhamnsplan är nu Swedbanks lokal ledig för uthyrning och Post Nord är i behov av att väsentligt 
krympa sin yta. Dessa två lokaler omfattar tillsammans ca 600 kvm i gatuplan och bedöms kunna 
uppfylla bibliotekets behov samt också kunna härbärgera turistbyrån.

Bostadsrättsföreningen har efter förhandlingar lämnat en hyresoffert på en årshyra om 1 260 tkr inkl 
värme och kyla. Fastighetsskatt tillkommer. Hyran regleras med index. Avtalslängden är 20 år.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef
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Begärd hyra bedöms vara marknadsmässig. PostNord har utryckt ett intresse att förhyra 
(andrahandsupplåtelse) en mindre del av lokalen för postboxar.

Lokalen kräver anpassning och ombyggnad men i begränsad omfattning, nya ytskikt, viss ny planlösning, 
förbättrad belysning och vissa åtgärder i ventilationen. Åtgärderna bedöms uppgå till cirka 6 mkr. Övriga 
kostnader för inredning mm bedöms till cirka 3 mkr.

En etablering av biblioteket vid Söderhamnsplan förväntas vara positivt för handeln i Vaxholm.

Tillgången på lokaler av den här storleken i ett centralt läge i Vaxholm är begränsad och omsättningen är 
låg. Inga andra alternativ finns på marknaden idag.

Bakgrund
Vaxholms bibliotek är sedan 1972 beläget i förhyrda lokaler på Hamngatan 19. 1972 ingick inte Resarö i 
Vaxholms kommun och invånarantalet var betydligt färre än idag. Då sammanslagningen med Österåker 
genomfördes 1974 blev Vaxholms bibliotek en filial för att efter 1983, då kommundelningen 
genomfördes, på nytt bli ett stadsbibliotek.

Befintliga lokaler är sammanlagda till en gemensam yta om 440 kvm och upplåtes av 
bostadsrättsföreningarna Domaren 14 och Domaren 17, 130 resp. 310 kvm. Lokalhyresavtalen sträcker 
sig till 2021-12-31 med en årshyra om 150 720 kr respektive 390 244 kr exklusive fastighetsskatt. 

Lokalen är oförändrad i sin utformning men biblioteket har utvecklats genom datorisering, modernare 
möbler, utlåningsautomat, fler typer av medier, nya arbetssätt och helt nya verksamheter. Bibliotekets 
verksamhet har vuxit och är i behov av större lokalytor.

Dagens bibliotek har en annan roll i samhället än då det utformades, och utvecklingen fortsätter med 
nya funktioner och ökade förväntningar från medborgare.

Den fysiska tillgängligheten för rullstolsburna i befintlig lokal är starkt begränsad. Idag har rullstolar och 
scootrar svårt att ta sig in och runt i lokalen.

Barn- och ungdomsavdelningen är liten, i huvudsak mörk och det behövs mer utrymme för böcker, 
aktiviteter, läsning och umgänge. Det finns också stor efterfrågan på platser och utrymmen där man kan 
sitta avskilt och arbeta eller studera.

Idag saknas också avskilt utrymme för föreläsningar, bokcirklar, författarbesök, kulturcafé mm. När 
dessa aktiviteter genomförs krävs ommöblering och ofta tvingas man tacka nej till förfrågningar.

Det är fullt i bokhyllorna och böcker måste magasineras och gallras hårt. Möjligheten att skylta och 
exponera lästips är starkt begränsad.

En förflyttning av biblioteket till Söderhamnsplan möjliggör också en samlokalisering med turistbyrån. 
Den tilltänkta nya platsen ger bättre förutsättningar för turistbyrån att möta upp turister som kommer 
sjövägen eller med kollektivtrafik. Med en placering med biblioteket vid Söderhamnen kan en 
effektivisering under sommarsäsongen nås, genom att placeringen vid Waxholmsbolagets vänthall inte 
behövs. En samlokalisering stärker och möjliggöra ytterligare samverkan mellan biblioteket och 
turistbyrå, vilka redan idag har beröringspunkter, t ex utlämnande av biljetter i olika sammanhang, 
kommunikation om events och kultur.
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Ärendebeskrivning
Lokalens lämplighet

I bostadsrättsföreningen Repslagaren 16 vid Söderhamnsplan 2 ingår PostNords lokal och tidigare 
Swedbanks lokal.

I samband med att Swedbank avvecklat kontoret i Vaxholm är lokalen vakant och PostNord har för stora 
lokaler för nuvarande verksamhet som enbart omfattar företag. Hela lokalarean omfattar ca 700 kvm, 
varav ca 80 kvm finns i källarplan. 

Följande lokaler i Repslagaren 16 är aktuella:

Swedbank: 257 kvm BV Bankkontor m personal,

Post Nord 342 kvm BV Expedition, postboxar, sortering,
inlastning,

Post Nord 78 kvm KV Personal.

Summa 677 kvm

Lokalen anpassades ursprungligen som ett postkontor och byggdes till 1990 genom att en lägre 
huskropp byggdes ut mot torget. I samband med detta genomfördes en genomgripande modernisering 
och ny ventilation mm installerades.

Förändringen i postens verksamhet medförde att lokalen krymptes år 2003 till 450 kvm enligt ovan.

Den frigjorda arean anpassades istället till Swedbank som fick en ljus kontorslokal med stort ljusflöde 
från två håll. Postens lokal utformades med en mindre ”reception” med postboxar och en större 
mörkare del för sortering av post. Lokalen har ytterligare två dörrar varav en direkt till garaget som är 
inrymt i grannfastigheten och en mot Hamngatan för in- och utlastning av post.

Lokalen är i det närmaste kvadratisk med måtten 24* 25 m och bedöms kunna nyttjas väl som bibliotek. 
Ljusinsläpp genom stora fönster sker från Hamngatan och Söderhamnsplan. 

Lokalarean i marknivå  är ca 160 kvm större än nuvarande lokal och ger biblioteket goda möjligheter att 
utveckla verksamheten.

Tillgängligheten är mycket god. Entrén från Hamngatan och Söderhamnsplan nås via trappa och ramp. 

Installationerna förutsätts att vara från ombyggnadsåret. 

Hyresoffert

Bostadsrättsföreningen har lämnat en ”slutgiltig” hyresoffert enligt följande:

Årshyra: 1 260 000 kr (1 861 kr/kvm) inkl värme och kyla

Fastighetsskatt 112 000 kr/ år
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Avtalslängd: 20 år

Hyran justeras årligen med index (KPI), dock lägst 2%. Basår förutsätts vara 2020.

Offerten förutsätter att Vaxholms stad genomför och bekostar en anpassning av lokalerna.

Intäkter

PostNord har visat intresse för att hyra en mindre del, ca 20 kvm för postboxar. Möjlig intäkt cirka 50 
000 kr/år.

Lokalens standard och skick

Banklokalen är i ett gott skick men planlösningen måste anpassas till en ny verksamhet. Ytskikten är i 
välhållna men från ombyggnadsåret.

PostNords lokal är av enklare standard och sliten. En mer genomgripande anpassning av planlösningen 
är också nödvändig.

Nya ytskikt i hela lokalen är nödvändigt.

Den tekniska standarden bedöms vara från 1990 och är i princip god. Ventilationen är väl tilltagen enligt 
lämnade uppgifter. Lokalen har komfortkyla. Ventilationsaggregaten är från 1990 men är fullt modernt. 
Den tekniska livslängden är uppnådd men kan förlängas. Kanalsystemet bör i grunden vara anpassat till 
ursprunglig verksamhet som postkontor men en viss osäkerhet råder efter uppdelningen 1990.

Elanläggningen bedöms vara från tillbyggnadsåret och bedöms vara i behov av en total översyn. 
Sannolikt behöver ljusanläggningen bytas till modern ledteknik.

Lokalmarknaden i Vaxholm

Enligt lämnade uppgifter till fastighetstaxeringen 2018, avseende hyresnivån i december 2017, är 
hyresnivån för butiker i Vaxholm enligt följande kr/kvm varmhyra:

Butik Låg Medel Hög

A Gågatan 1 100 1 500 2 600

B Centrala Vaxholm 1 000 1 200 1 600

(Källa: Datscha).

Vid en mer detaljerad genomgång av hyresnivåerna i fastigheterna, Bilaga 1, längs den del av 
Hamngatan som använts som gågata framgår att högsta hyrorna uppnås närmast Coop vilket är naturligt 
eftersom en livsmedelsbutik alltid genererar besökare. Lokalerna på denna del av Hamngatan är relativt 
små.

17



Tjänsteutlåtande
2020-11-25

Änr KS 2020/199.880
5 av 8

Den lämnade offerten bedöms vara i nivå med marknaden.

Lokalen vid Söderhamnsplan är stor på marknaden vilket innebär att antalet tänkbara hyresgäster är få 
men samtidigt är tillgången och utbudet starkt begränsat. De flesta lokalerna i centrala Vaxholm är 
betydligt mindre.

Det kommersiella läget för butikerna i Vaxholm är besvärligt. Konkurrensen från handelsplatserna i Täby 
är oerhört stark. Utpendling från Vaxholm är också mycket stor vilket medför att en stor del av 
invånarnas inköp hamnar utanför Vaxholm.

Handeln är också säsongsbetonad med en stark och relativt lång turistsäsong men med en svag 
vintersäsong där ett antal butiker håller stängt.

En etablering av biblioteket vid Söderhamnsplan antas vara positivt för handeln i Vaxholm trots att 
biblioteket redan finns längs Hamngatan idag. Detta i och med att vi får ett mer levande torg som en 
naturlig besökspunkt, i nära anslutning till kollektivtrafik. En flytt ner till Söderhamnsplan förväntas 
medföra att antalet besökare ökar året runt på den del som under de senaste åren haft funktionen 
gågata. 

Parkering

Antalet P-platser på Söderhamnsplan är begränsat och innebär en viss försämring mot dagens läge där 
det finns gatuparkering direkt utanför biblioteket. Parkeringssituationen under högsäsong är 
utomordentligt ansträngd och under denna tid bedöms situationen som oförändrad. P-platser för 
besökare med funktionshinder är betydligt bättre än vid nuvarande läge.

Bedömning
De styrkor och möjligheter som identifierats är att Biblioteket får en större lokal i ett bättre läge och att 
nya placeringen bidrar till ett mer levande torg. Efter dialog med verksamheten bedöms även att 
biblioteket i de föreslagna lokalerna har förutsättningar för att bedriva en modern biblioteksverksamhet.

Möjligheten att samlokalisera Turistbyrån och Biblioteket anses även ge effektiviseringsvinster.  

De svagheter och hot som identifierats är en högre årlig kostnad samt en omfattande 
investeringskostnad som är svår att på förhand beräkna exakt.

Måluppfyllelse
Kvalitet och tillgänglighet av biblioteksverksamheten antas förbättras.

Finansiering
Anpassningskostnader

Kostnaden för att anpassa lokalen bygger på jämförelsematerial från ombyggnader i andra kommuner.

Kostnader uppskattats i ett mycket tidigt skede.

Byggnation: 6 Mkr. ca 10 000 kr/ kvm.
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Inredning, IT: 3 Mkr. Ca 5 000 kr/kvm.

Investeringsbehov:

Ombyggnation och inredning 9 000 000 kr

Ny hyreskostnad:

Hyra per år Skatt Summa

1 260 000 kr 111 870 kr 1 371 840 kr

Kapitaltjänstkostnader:

Internränta per år Avskrivningskostnad per år Summa

225 000 kr 450 000 kr 675 000 kr 

Nuläge fasta kostnader:

Bibliotek ink. skatt 2020 Turistbyrån 2020 Summa

594 888 kr 226 709 kr 821 597 kr

Jämförelse fasta årliga kostnader:

Nuläge Nytt läge Kostnadsökning

821 597 kr 2 046 840 kr 1 225 243 kr

Uppskattade ökade driftkostnader för lokalökningen beräknas till ca. 158 980 tkr/år. 
Driftkostnaderna är beräknade med schablontal baserat på erfarenhetskostnader främst 
gällande el och lokalvård och är framtagna av REPAB/Incit.
Kostnadsökningen baseras på en ökning av lokalarean om 237 kvm. 

Detta resulterar i en sammanlagd kostnadsökning om 1 384 223 kr / år.

Kostnadsuppskattning för återställningsarbeten i befintliga lokaler

Återställning av nuvarande bibliotekslokaler skall ske till godtagbart skick. 
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Bedömningen är att detta innebär cirka 2 veckors arbetstid för 2 personer vilket enligt ramavtal 
innebär cirka 160 timmar motsvarande en kostnad på cirka 50 000 kr. Till detta kommer en 
mindre del materialkostnader och kostnader för avfallsbortförsel. 

Uppskattningsvis innebär det en slutsumma på cirka 75 000 kr. 

Vad återställning till godtagbart skick innebär kommer dock ges av en förhandling med berörda 
BRFer varför en viss buffert efterfrågas. 

Uppskattat behov av driftutrymme för avveckling av bibliotek: 100 000 kr 

Avveckling av lokaler på Rådhuset är inte en kostnad som krävs för att flytta ut då 
fastighetsenheten inte ställer sådana krav i internhyresdokument. Förslagsvis hanteras därför 
denna kostnad först i ett förslag kring nyttjande av lokalen. Givet att kostnaden för en eventuell 
återställning ändå är av intresse bedöms denna utifrån storlek på lokal i förhållande till 
biblioteket:

Uppskattat behov av driftutrymme för avveckling av turistbyrå: 50 000 kr

Sammanlagt beräknas avvecklingskostnaderna till 150 000 kr.

Sammanfattningsvis krävs därför:

 9 000 000 kr i investeringsutrymme 2021
 1 400 000 kr i ökad driftbudget per år 

Förslagets konsekvenser
En konsekvens att hantera är de vakanser som uppstår i innevarande lokaler. Nuvarande biblioteket 
hyr idag yta i externa lokaler. Efter flytt av biblioteket kan dessa lokaler antingen avvecklas eller 
om behov finns förändras för att tillgodose annan kommunal verksamhet, om föreningarna ser 
ett intresse i det. Turistbyrån ligger i rådhuset vilket är en kommunal fastighet. Kostnaden för 
lokalytan kvarstår därmed i kommunens regi, vilket medför att denna yta behöver förhyras till 
annat nyttjande. Analys och utredning om framtida lösning för dessa lokaler kommer att 
behöva genomföras under nästa år.

Uppföljning och utvärdering
Beslut från kommunfullmäktige krävs för godkännande av lokalhyresavtal.

Vidare gång är beslut om godkännande av upphandlingsunderlag på ombyggnationen av 
kommunstyrelsen. 

Projektet kommer i övrigt följas upp vid färdigställande och invigning av nytt bibliotek uppskattas kunna 
ske till slutet av året 2021
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Handlingar i ärendet
Förslag till nytt bibliotek – Tjänsteutlåtande  2020-10-19

Reviderat avtalsförslag Repslagaren 16 – 2020-11-25

Bilaga 1 fastighetsskatt, 2020-11-25

Bilaga 2 brandskydd, 2020-11-25

Bilaga 3 driftkostnad, 2020-11-25

Skiss på möjlig utformning av lokalen – 2020-10-22

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

För kännedom: Marie Wiklund, KS
Susanne Edén, SBF
Eva-Lena Granbacka, SBF
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1. Hyresvärd Namn:

BRF Repslagaren 16
Personnr/orgnr:

769613-9810

2. Hyresgäst Namn:

Vaxholms stad
Personnr/orgnr:

212000-2908

Aviseringsadress:

3. Lokalens adress
m.m

Kommun:

Vaxholm
Fastighetsbeteckning:

Repslagaren 16

Gata: Trappor/hus: Lokalens nr:

1

4. Lokalens
användning

Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till

Kommunal verksamhet (förändring skall godkännas av fastighetsägare)

 Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. Bilaga: 

5. Hyrestid Från och med den:

2021-09-01
Till och med den:

2041-08-31

6. Uppsägningstid/
Förlängningstid

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 14  månader före den avtalade hyrestidens utgång. 

I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med  3  år   månader 

7. Lokalens skick Lokalen hyrs ut i befintligt skick.

 En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i
förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.

Bilaga: 

8. Lokalens storlek
och omfattning

Areatyp Plan ca m 2 Areatyp Plan ca m 2

Bibliotek m.m. 1 599 källare 78

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärden rätt till högre hyra.

 Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar). Bilaga: 5

 Tillfart för bil för i-
och urlastning

 Plats för
skylt

 Plats för skyltskåp/
automat

 Parkeringsplats(er) 

för  bil(ar)

 Garageplats(er) 

för  bil(ar)
 

9. Inredning Lokalen uthyrs

 utan särskild för verksamheten avsedd inredning  med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Bilaga: 

10. Underhåll 

Allmänna och
gemensamma
utrymmen

 Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för
verksamheten.

 Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden
eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.

 Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga: 6

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.

 Annan överenskommelse enligt bilaga Bilaga: 

11. Ledningar för
telefoni och data-
kommunikation

 Hyresvärden  Hyresgästen

bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.

 Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga. Bilaga: 

Sid 1 ( 4 )

Nr: 1

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds. Sign Sign
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12. Skyltar,
markiser m.m.

Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga
anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbart skick.

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.

Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.

 Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga: 

13. Hyra Kronor 1 260 000  per år exklusive nedan markerade tillägg 

14. Index  Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Bilaga: 

15. Fastighetsskatt  Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.  Fastighetsskatt ingår i hyran. Bilaga: 1

16.
Driftskostnader Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer

 El  VA  Värme  Varmvatten  Kyla  Ventilation

Betalning:

El  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

VA  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Värme  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Varmvatten  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Kyla  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 3

Ventilation  Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

17. Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av

 hyresvärden  hyresgästen

18. Avfalls-
hantering

I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden
kan komma att besluta. Härutöver gäller följande: 

 Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen 
(dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme) . Hyresgästen förbinder sig att med
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.

 Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses 

vara  procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till  kronor per år.

 Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.

 Särskild reglering enligt bilaga Bilaga: 

19. Snöröjning och
sandning

 ingår i hyran  ombesörjs och bekostas av hyresgästen  annan reglering enligt bilaga Bilaga: 

20. Oförutsedda
kostnader

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av
a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet
kan komma att besluta om, eller 
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet

ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala
årliga kostnadsökningen för fastigheten. 

Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara  procent. 

Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är
uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran. 

Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt
nedanstående regler om hyrans betalning.
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21. Mervärdesskatt
(moms) 

Hyresgästens
momsplikt

Hyresvärdens
momsplikt

 Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
 Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.

 Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
gällande moms.
 Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid
varje tillfälle gällande moms.

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på
hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse – blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

22. Hyrans
betalning

Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr:

 kalendermånads början  kalenderkvartals början genom insättning på

23. Ränta, betal-
ningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

24. Nedsättning av
hyra

Avtalat skick
m.m

Sedvanligt
underhåll

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.

 Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.
 Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

 Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga.

Bilaga: 

25. Miljöpåverkan Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.

 För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga: 

 Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga: 

26. Revisions-
besiktningar

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i
hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om
hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som
myndigheten har föreskrivit.

27. Tillgänglighet
till vissa utrymmen

Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom
förhållanden i hyresgästens verksamhet.

28. PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt
reglerna i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med
motsvarande belopp.

29. Brandskydd  Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul. Bilaga: 2

30.
Myndighetskrav
m.m.

 Hyresvärden

 Hyresgästen

ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd
av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande
för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.

31. Ombyggnads-
och
ändringsarbete

Byggvaru-
deklaration

Hyresgästen får inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokalen eller fastigheten i
övrigt. 

Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger
in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begär det, ge
hyresvärden tillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på
nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hinder eller men i annans nyttjanderätt. 

Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.

 Annan överenskommelse enligt bilaga. Bilaga: 

Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete
byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade — för de produkter och material som ska tillföras lokalen.
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32. Säkerhet Hyresgästen ska till hyresvärden senast den  lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

 borgen ställd av  bankgaranti intill ett belopp om  annan säkerhet i form av Bilaga: 

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar.

33. Försäkringar Hyresvärden är skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen
ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för
den egna verksamheten.

 Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga. Bilaga: 

34. Yttre åverkan  Hyresvärden  Hyresgästen

ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar
som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.

35. Låsanordningar  Hyresvärden  Hyresgästen

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.

36. Återställande
vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.

 Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga: 

Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom
förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

37. Force majeure Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

38. Hantering av
personuppgifter

 Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga. Bilaga: 

39. Särskilda
bestämmelser

Hela årshyran om 1 260 000 kr uppräknas årligen med 2 % från och med 2022 Bilaga: 

Andrahandsuthyrning till postboxverksamhet Bilaga: 

Nuvarande två lokaler slås samman till en lokal i och med detta avtal Bilaga: 

Hyresgästen äger en ensidig rätt att säga upp Hyresavtalet i förtid från och med 2031-12-31 Bilaga: 

till och med 2041-12-31 med iakttagande av tjugofyra (24) månaders uppsägningstid. Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

40. Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.

Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:
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FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (2)

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Tillämpligt alternativ markeras med kryss i ruta och ifyllande av nödvändiga uppgifter.

I den mån de delar av fastigheten som utgörs av lokaler blir eller är skattepliktig till fastighetsskatt ska hyresgästen samtidigt med hyran till
hyresvärden betala ersättning för skatten enligt markerat alternativ.

 Hyresgästen ska utöver i avtalet angivet hyresbelopp årligen betala ersättning för sin andel av vid varje

tillfälle utgående fastighetsskatt för lokaler. Hyresgästens andel ska anses vara  procent.

Enligt de regler som gäller vid avtalets tecknande utgör ersättningen vid hyrestidens
början  kronor per år.

 Ersättning som för den andel av fastighetsskatten som belöper på lokalen ingår i det hyresbelopp som har angetts i hyresavtalet

och utgör vid avtalets tecknande  kronor.

Lokalens andel av fastighetsskatten för lokaler ska anses vara  procent. Hyresgästen ska betala

ersättning för sin andel av, efter avtalets tecknande, inträffade ändringar (oavsett skälet till dessa) av fastighetsskatten för lokaler i den mån
skatten överstiger den i hyran ingående ersättningen för fastighetsskatten.

Skulle fastighetsskatten minska eller upphöra så att hyresgästens andel av ersättningen understiger den ersättning som enligt
ovan ingår i den i avtalet angivna hyran ska hyran likväl utgå med minst ursprungligt belopp. Sålunda medför i avtalet
förekommande andra klausuler (t.ex. index) att det totala hyresbeloppet hyresgästen betalar är eller kan vara högre än den i avtalet
angivna hyressumman.

Hyresgästens ovan angivna andel som ska vara oförändrad under hyrestiden har beräknats enligt följande:

På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 7B upprättat 1995 och reviderat 2011. Punkt 2 i Anvisningar reviderad 1997. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 1

1 Repslagaren 16

BRF Repslagaren 16 769613-9810

Vaxholms stad 212000-2908

100

111 870

x
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FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 2 (2)

Anvisningar

1.
Klausulen är utformad i juni 1995, dvs före den tidpunkt (normalt den 1 januari 1996) från vilken fastighetsskatt gäller för lokaler. Klausulen har därför en
lydelse som gör att den kan införas i avtal som tecknas innan skatt utgår liksom i avtal som tecknas när skatt faktiskt utgår.

2.
Ersättningen ska kompensera för ökade kostnader i förvaltningen oavsett vem som faktiskt är skattskyldig. Skattskyldig är fastighetsägare/hyresvärd. Om
handelsbolag är fastighetsägare/ hyresvärd var enligt tidigare regler delägarna skattskyldiga. Tillägget skulle givetvis ändå betalas till hyresvärden. Efter
den 1 januari 1997 är däremot handelsbolag som ägare skattskyldigt till fastighetsskatt.

3.
Enligt 19 § hyreslagen ska hyran – med några undantag – vara till beloppet bestämd i hyresavtalet. Om hyrestiden är bestämd och minst tre år gäller
dessutom förbehåll om att hyran ska utgå med belopp som bestäms enligt en "annan beräkningsgrund", t ex indexreglering. Det innebär också att
hyrestiden måste vara bestämd och minst tre år för att hyresvärden ska kunna ta ut kompensation för fastighetsskatt med ett belopp som kan variera allt
efter som skatten ändras. Vidare måste beräkningsgrunden vara angiven i avtalet. Klausulen förutsätter därför att parterna anger hur stor andel av
skatten hyresgästen ska  betala ersättning för. 

Enligt de regler som gäller vid denna klausuls utarbetande utgör skatten en viss procent av taxeringsvärdet för lokaler (både mark och byggnader).
Uppgiften finns redovisad på taxeringsbeskedet. Hyresgästens andel av skatten för lokalen kan bestämmas som förhållandet mellan den area hyresgästen
hyr och uthyrningsbar lokalarea i fastigheten eller som förhållandet mellan hyresgästens hyra och de totala lokalhyrorna i fastigheten. 

Det blir en förhandlingsfråga vilket beräkningssätt parterna väljer. Även andra beräkningsgrunder kan användas. För enkelhetens skull bör dock
hyresgästens andel vara oförändrad under hyrestiden och därmed oberoende av bl a hur skatten fortsättningsvis kan komma att beräknas och eventuella
förändringar i uthyrningsläget. 

Det är lämpligt att på därför avsett ställe ange hur lokalens andel har beräknats. Skulle uppgift om detta inte fyllas i ska det dock inte medföra att
överenskommelsen blir ogiltig. På en fastighet kan finnas olika byggnader med olika värdeår och olika typer av taxeringsenhet (småhusenhet,
hyreshusenhet, industrienhet och specialenhet). Den skatt – för vilken hyresgästen ska betala ersättning – ska endast avse den byggnad där lokalen är
belägen. Med byggnad avses normalt varje byggnadskropp. Behövliga uppgifter kan hämtas från den underrättelse om beslut om allmän
fastighetstaxering som skattemyndigheten skickat till fastighetsägaren. Den fastighetsägare som har problem med att beräkna hyresgästens andel bör ta
kontakt med sin fastighetsägareförening för att få hjälp. 

Fyll i hyresgästens andel!

4.
Klausulen innehåller två alternativ. I det första utgår ersättning för skatten som ett tillägg "vid sidan" om det i avtalet angivna hyresbeloppet. Försvinner
skatten försvinner tillägget automatiskt. Det andra alternativet förutsätter att parterna enas om en viss hyra vari bl a ingår ersättning för den vid tillfället
gällande skatten. Skulle skatten höjas oavsett skälet härtill (t ex höjd skattesats, ökat taxeringsvärde m m) ska hyresgästen dock betala ersättning för den
ökade kostnaden. Skulle skatten försvinna återgår hyran till ursprungsbeloppet, dvs den överenskomna hyran (som inkluderar ersättning för den
inledningsvis gällande skatten som upphört). Givetvis ska hyresgästen alltjämt betala andra förekommande tillägg såsom för indexförändringar, ändrade
bränslekostnader osv.

5.
I den mån hyresgästen ska betala tillägg för fastighetsskatt bör tillägget redovisas separat på hyresavin.

6.
Markera med kryss vilket alternativ som väljs. I det valda alternativet anges hyresgästens andel samt aktuellt belopp. Ange vidare hur hyresgästens andel
beräknats.

Bilaga nr: 1

UTKAST
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BRANDSKYDDSKLAUSUL
FÖR LOKALHYRESAVTAL

Sid 1 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Om denna klausul strider mot bestämmelse i huvudavtalet, gäller i första hand denna klausul.
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand
och för livräddning vid brand eller annan olycka. Samma lag föreskriver att ägare och nyttjanderättshavare i övrigt ska vidta de åtgärder som
behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
 

 Hyresvärden ansvarar för att lokalen vid tillträdet uppfyller kraven på brandskydd som krävs för det avtalade
användningsändamålet med förhyrningen.

 Parterna har kommit överens om fördelningen av ansvaret för brandskydd inför tillträdet. Parternas ansvar för att
ordna brandskydd inför tillträdet regleras i bilaga.

Hyresgästen ansvarar för underhåll och utbyte av sådant brandskydd i lokalen som är synligt och åtkomligt för denne, såsom exempelvis
nödutgångsskyltar och andra brandskyddsanordningar som enbart betjänar lokalen och som inte är styrda av byggnadens centrala system.
Hyresgästen svarar också för sådana brandskyddsanordningar som hyresgästen har tillfört lokalen.  
 
 
Hyresgästen ansvarar för och bekostar därutöver sådant brandskydd som efter tillträdet kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd
användning.    
 
Hyresgästen ska utan dröjsmål anmäla brister som denne upptäcker eller borde upptäcka, i det brandskydd som hyresvärden tillhandahåller och
svarar för.
 
Systematiskt brandskyddsarbete

Parterna åtar sig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med de allmänna råd som behörig myndighet meddelat. Vardera part
är dessutom skyldig att en gång om året bereda den andre parten tillfälle att få ta del av dokumentation och uppföljning av partens
systematiska brandskyddsarbete. 
 
Hyresgästen förbinder sig att se till
 
  att    räddnings- och utrymningsvägar alltid hålls öppna och inte vare sig helt eller delvis blockeras
 
  att    funktionen av sprinkler- och andra brandskyddsanordningar aldrig försämras genom t.ex. förbyggnad eller uppställning av föremål,
 
  att    branddörrar hålls stängda och brandceller är intakta
 
  att    plomberingar av handtag aldrig bryts annat än i händelse av brand eller brandövning. 
 
 

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 68 upprättat i juni 2005 och reviderat 2005 i samråd med Svensk Handel och Visita, samt 2018 även i samråd med
SABO. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr:

Bilaga:

2

1 Repslagaren 16

BRF Repslagaren 16 769613-9810

Vaxholms stad 212000-2908

x

UTKAST

28



BRANDSKYDDSKLAUSUL
FÖR LOKALHYRESAVTAL

Sid 2 (2)

Klausul forts.  
Krav på skriftlig redogörelse 
 

 Byggnaden omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet. Part förbinder sig att på begäran av den andra lämna de uppgifter
som denne behöver för att kunna fullgöra sin redogörelseskyldighet

 Byggnaden omfattas inte av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet. Ändringar avseende fastigheten eller i hyresgästens
verksamhet som innebär att lokalen kommer att omfattas av redogörelseskyldigheten ska genast anmälas till hyresgästen respektive
hyresvärden. Part ska därefter på begäran av den andre parten lämna de uppgifter som denne behöver för att kunna fullgöra sin
redogörelseskyldighet.
 

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 68 upprättat i juni 2005 och reviderat 2005 i samråd med Svensk Handel och Visita, samt 2018 även i samråd med
SABO. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 2

x

UTKAST
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DRIFTSKOSTNADSKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (1)

EL, VA, VÄRME, VARMVATTEN, KYLA OCH VENTILATION

Tillägg 1 och 2 kan användas både tillsammans och var för sig: t.ex. kan ett fast hyrestillägg
betalas för elen medan ett självkostnadsanknutet hyrestillägg betalas för värmen.

Kryss i ruta innebär att den därefter följande
texten gäller

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

1. Fast
hyrestillägg

Hyresgästen ska genom årliga fasta hyrestillägg betala för el, va, värme, varmvatten, kyla och ventilation som tillhandahålls av hyresvärden.
Tilläggen utgår med följande belopp:

el

kr per år 

va

kr per år 

värme

kr per år 

varmvatten

kr per år 

kyla

kr per år 

ventilation

kr per år 

Summa årligt fast hyrestillägg:  kronor

Ändring av de fasta hyrestilläggen sker i enlighet med bifogad indexklausul.

2. Självkostnads-
anknutet
hyrestillägg

Hyresgästen ska genom årliga preliminära hyrestillägg betala för el, va, värme, varmvatten, kyla och ventilation som tillhandahålls av
hyresvärden. Tilläggen utgår med följande belopp:

el

kr per år 

va

kr per år 

värme

kr per år 

varmvatten

kr per år 

kyla

kr per år 

ventilation

kr per år 

Summa årligt preliminärt hyrestillägg:  kronor

Avstämning av det preliminära hyrestillägget ska göras med dels hyresvärdens faktiska kostnader för tillhandahållandet, dels hyresgästens
förbrukning. 

Avstämningen ska översändas till hyresgästen senast tre månader efter varje kalenderårs utgång. Hyresvärden måste framställa eventuella
anspråk med anledning av avstämningen senast två år efter den dag som avstämning enligt föregående mening senast skulle ha översänts till
hyresgästen. Annars förfaller hyresvärdens rätt till eventuell mellanskillnad som framgår av avstämningen. Om hyresavtalet upphör ska en
slutlig avstämning översändas till hyresgästen senast tre månader efter dagen för avtalets upphörande. Hyresgästen har alltid rätt att ta del av
hyresvärdens underlag för avstämningen. 

Saknas mätare görs avstämningen med utgångspunkt i lokalens andel av fastigheten. Lokalens andel ska

anses vara  procent. Har andelen inte angetts fördelas kostnaden i förhållande till hyresgästens

förhyrda yta av den totala uthyrningsbara ytan. 

Om hyresvärdens faktiska kostnader för hyresgästens förbrukning skulle överstiga det preliminära hyrestillägget, ska hyresgästen, efter
begäran från hyresvärden, betala det överskjutande beloppet. Skulle hyresvärdens faktiska kostnader understiga det preliminära
hyrestillägget, har hyresgästen rätt att få tillbaka mellanskillnaden.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 82 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Eftertryck
förbjuds.

Bilaga nr: 3

1 Repslagaren 16

BRF Repslagaren 16 769613-9810

Vaxholms stad 212000-2908

39 943

39 943

x

UTKAST
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Moderaterna Vaxholm 

1  (1)

Vaxholm 2021-02-04 

Änr KS2020/199.880 

Svar på återremiss gällande förslag till nytt stadsbibliotek 

Reservation  

Moderaterna reserverar sig mot beslutet i dagens KS avseende nytt Stadsbibliotek. 

Vi finner stora brister i förvaltningens svar på återremissen från KF. 

Förvaltningens svar innehåller felaktiga påståenden om kostnader och tidslinje för 

genomförande av Rådhuset som bibliotek, kulturhus och turistbyrå. 

Återremissen begärde en skyndsam utredning av hur bibliotek skulle kunna inrymmas i 

stadens Rådhus. Vi finner inte att en utredning har ger som ger svar på den ställda frågan. 

Moderaterna i Vaxholm 

Lars Lindgren 

Annicka Hörnsten Blommé 

Per-Eric Grön  

Bil. 2 KS 2021-02-04/§ 10
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Protokoll Kommunstyrelsen
2021-02-04

Änr KS 2020/9.351
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 20 Information om framtida reningsverk - ÖVAR

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 §33 att:

 Vaxholms framtida avloppvattenrening ska ske genom samarbete med Österåkers kommun. 
 samarbetet förutsätter ett avloppsreningsverk aktivt slam i Margretelund i Österåkers kommun 

och att kommunerna, Österåker och Vaxholm, kommer överens om grunderna för ett sådant 
samarbete.

 till förhandlingsgrupp utses kommunstyrelsens presidium samt kommunchef stödd av andra 
lämpliga personer.

 utsedd förhandlingsgrupp återkommer till kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen med ett 
slutligt framförhandlat avtalsförslag avseende gemensamt reningsverk med Österåkers kommun.

Under hösten 2020 har en delegation från förvaltningen bestående av kommunchef, ekonomichef, 
stadsbyggnadschef samt exploateringschef företrätt kommunen i ett antal tjänstepersonmöten för att 
jobba fram förslag till avtalsmodell och avtalskonstruktion tillsammans med tjänstepersoner från 
Roslagsvatten och Österåkers kommun. Vaxholms stads tjänstedelegationen har jobbat nära, och 
löpande återkopplat, förankrat och fått medskick från av fullmäktige utsedd förhandlingsgrupp. 

Bilagt handlingarna återfinns en kort avrapportering om nuläget från Roslagsvatten. 

Förvaltningen och kommunens förhandlingsgrupp avser att återkomma till kommunfullmäktige i april 
med ett avtalsförslag. 

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

Handlingar
 Protokollsutdrag PLU 2021-01-21/§ 4
 Tjänsteutlåtande information om framtida reningsverk – ÖVAR, 2021-01-12
 Avrapportering avtalsdiskussioner om framtida avloppsreningsverk för Österåker och Vaxholm

Kopia på beslutet till
För kännedom: Terees von Stedingk, Roslagvatten AB                                                                                     

Marie Wiklund, kommunchef                                                                            
Susanne Edén, stadsbyggnadschef                                                                    
Richard Hallman, exploateringschef                                                                     
Koray Kahruman, ekonomichef

43



Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2021-01-20

Änr KS 2020/9.351
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 4 Information om framtida reningsverk - ÖVAR

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

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 §33 att:

 Vaxholms framtida avloppvattenrening ska ske genom samarbete med Österåkers kommun. 
 samarbetet förutsätter ett avloppsreningsverk aktivt slam i Margretelund i Österåkers kommun 

och att kommunerna, Österåker och Vaxholm, kommer överens om grunderna för ett sådant 
samarbete.

 till förhandlingsgrupp utses kommunstyrelsens presidium samt kommunchef stödd av andra 
lämpliga personer.

 utsedd förhandlingsgrupp återkommer till kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen med ett 
slutligt framförhandlat avtalsförslag avseende gemensamt reningsverk med Österåkers kommun.

Under hösten 2020 har en delegation från förvaltningen bestående av kommunchef, ekonomichef, 
stadsbyggnadschef samt exploateringschef företrätt kommunen i ett antal tjänstepersonmöten för att 
jobba fram förslag till avtalsmodell och avtalskonstruktion tillsammans med tjänstepersoner från 
Roslagsvatten och Österåkers kommun. Vaxholms stads tjänstedelegationen har jobbat nära, och 
löpande återkopplat, förankrat och fått medskick från av fullmäktige utsedd förhandlingsgrupp. 

Bilagt handlingarna återfinns en kort avrapportering om nuläget från Roslagsvatten. 

Förvaltningen och kommunens förhandlingsgrupp avser att återkomma till kommunfullmäktige i april 
med ett avtalsförslag. 

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

Handlingar
 Tjänsteutlåtande information om framtida reningsverk – ÖVAR, 2021-01-12
 Avrapportering avtalsdiskussioner om framtida avloppsreningsverk för Österåker och Vaxholm

Kopia på beslutet till
För kännedom: Terees von Stedingk, Roslagvatten AB                                                                                     

Marie Wiklund, kommunchef                                                                            
Susanne Edén, stadsbyggnadschef                                                                    
Richard Hallman, exploateringschef                                                                     
Koray Kahruman, ekonomichef
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Tjänsteutlåtande
2021-01-12

Änr KS 2020/9.351
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

Information om framtida reningsverk - ÖVAR

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige noterar 
informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 §33 att:

 Vaxholms framtida avloppvattenrening ska ske genom samarbete med Österåkers kommun. 
 samarbetet förutsätter ett avloppsreningsverk aktivt slam i Margretelund i Österåkers kommun 

och att kommunerna, Österåker och Vaxholm, kommer överens om grunderna för ett sådant 
samarbete.

 till förhandlingsgrupp utses kommunstyrelsens presidium samt kommunchef stödd av andra 
lämpliga personer.

 utsedd förhandlingsgrupp återkommer till kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen med ett 
slutligt framförhandlat avtalsförslag avseende gemensamt reningsverk med Österåkers kommun.

Under hösten 2020 har en delegation från förvaltningen bestående av kommunchef, ekonomichef, 
stadsbyggnadschef samt exploateringschef företrätt kommunen i ett antal tjänstepersonmöten för att 
jobba fram förslag till avtalsmodell och avtalskonstruktion tillsammans med tjänstepersoner från 
Roslagsvatten och Österåkers kommun. Vaxholms stads tjänstedelegationen har jobbat nära, och 
löpande återkopplat, förankrat och fått medskick från av fullmäktige utsedd förhandlingsgrupp. 

Bilagt handlingarna återfinns en kort avrapportering om nuläget från Roslagsvatten. 

Förvaltningen och kommunens förhandlingsgrupp avser att återkomma till kommunfullmäktige i april 
med ett avtalsförslag. 

Handlingar i ärendet
 Tjänsteutlåtande information om framtida reningsverk – ÖVAR.
 Avrapportering avtalsdiskussioner om framtida avloppsreningsverk för Österåker och Vaxholm

Kommunledningskontoret
Marie Wiklund
Kommunchef
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Tjänsteutlåtande
2021-01-12

Änr KS 2020/9.351
2 av 2

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Terees von Stedingk, Roslagvatten AB                                                                                     

Marie Wiklund, kommunchef                                                                            
Susanne Edén, stadsbyggnadschef                                                                    
Richard Hallman, exploateringschef                                                                     
Koray Kahruman, ekonomichef
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DOKUMENT ID: 20190328-30006
DATUM: 2021-01-11 | SIDAN 1 (2)

Roslagsvatten

Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2 
Telefon vxl: 08-540 835 00
info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se 

Avrapportering avtalsdiskussioner om framtida 
avloppsreningsverk för Österåker och Vaxholm

Vaxholms stad har i december 2020 bett Roslagsvatten om att för planutskottet, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige sammanfatta nuläget kring de avtalsdiskussioner som förs inför det 
föreslagna samarbetet om ett framtida gemensamt avloppsreningsverk.

Bakgrund
Blynäs reningsverk har ett tillstånd för 8 000 personekvivalenter. Enligt miljörapport för 2019 
uppskattas antalet anslutna (mantalsskrivna) till 7 147 personer och kapacitetstaket på Blynäs 
avloppsreningsverk kommer att nås inom kort och för att kunna tillgodose behovet av allmänt VA 
behövs en ny avloppsreningslösning. Roslagsvatten presenterade den 9 mars 2020 alternativ och 
förslag för Vaxholms framtida avloppsreningslösning. Den 25 mars fattade Vaxholmsvatten beslut 
om att rekommendera kommunfullmäktige att besluta om att Vaxholms framtida 
avloppsvattenbehandling ska ske genom samarbete med Österåkers kommun. Den 15 juni fattade 
även Vaxholms kommunfullmäktige beslut om detsamma.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 att Vaxholms framtida avloppsvattenrening ska ske 
genom samarbete med Österåkers kommun förutsatt att vissa villkor uppfylldes.  Dels att Österåker 
skulle välja att bygga ett avloppsreningsverk av typen aktivt slam i Margretelund (vilket har skett) 
och att kommunerna, Österåker och Vaxholm, kommer överens om grunderna för ett sådant 
samarbete. Vaxholmsvatten har vidare gett Roslagsvatten i uppdrag att ta fram en affärsmodell som 
grund för avtalsdiskussionerna mellan kommunerna. 

Affärsmodell
Våren 2020 tog Roslagsvatten fram två förslag på ekonomiska modeller för kostnadsfördelningen 
mellan kommunerna samt tre förslag på samarbetsformer. Under hösten har gemensamma möten 
hållits med tjänstemän från de båda kommunerna där dessa förslag har presenterats och 
förtydligats utifrån kommunernas behov för att förstå och kunna diskutera alternativen. Nästa steg 
är att kommunerna kommer överens om den ekonomiska modell och den samarbetsform som 
föreslås ligga till grund för samarbetet och att denna överenskommelse läggs som grund för ett 
förslag till respektive kommuns fullmäktige att ta ställning till.  

Utbyggnad av Margretelunds nya reningsverk
Parallellt med diskussionerna om affärsmodell och samarbetsform pågår arbetet med att förbereda 
för utbyggnaden av Margretelunds nya reningsverk. Roslagsvatten har utrett bästa 
entreprenadform för projektet och kommit fram till att projektet ska ske genom samverkan. 
Arbetet med upphandling av denna samverkan pågår just nu. I planeringsfasen ingår även att sätta 
ihop den organisation och det systemstöd som krävs för att kunna genomföra projektet, liksom ett 
antal utredningar om bl.a. placering slamhantering, hamnlösning, hantering av tunga transporter 
och befintlig verksamhet, med flera. 

Tidplan
Tidplanen för hela projektet framgår av illustrationen.
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DOKUMENT ID: 20190328-30006
SIDAN: 2 (2)

För att kunna hålla den önskade tidplanen om att ta i drift Margretelunds nya reningsverk 2026 är 
det önskvärt att ett avtal om samarbete finns på plats enligt tidplanen nedan.

PLU 10 mars                               Beslutsförslag avtal
PLU-semin 18 mars                   Föredragning om ÖVAR och avtalsförslaget
KS 25 mars                                  Beslutsförslag avtal 
KF 19 april                                   Beslut avtal

Terees von Stedingk
Kommunansvarig Vaxholm
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Protokoll Kommunstyrelsen
2021-02-04

Änr KS 2020/179.141
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 4 Reviderad näringslivsstrategi 2021-2025, återremitterat ärende

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Reviderad Näringslivsstrategi 2021-2025 godkänns.

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 29 oktober 2020 återremitterades näringslivsstrategin till 
näringslivsberedningen. Skälet var att kommunstyrelsen önskade att Företagarna Vaxholm skulle stå 
med som medverkande i näringslivsstrategin. Näringslivsberedningen fick i uppdrag att i dialog med 
Företagarna Vaxholm arbeta fram en version av näringslivsstrategin som man gemensamt kunde stå 
bakom. En reviderad version av näringslivsstrategin har nu arbetats fram ihop med Företagarna 
Vaxholm som står med som medverkande i strategin.  

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Reviderad näringslivsstrategi 2021-2025, 2021-01-19
Näringslivsstrategi 2021-2025 reviderad version, 2021-01-20
Utkast handlingsplan näringsliv 2021, 2021-01-20

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikaela Lodén, Näringslivsansvarig, mikaela.loden@vaxholm.se 

Ulrika Schelwander, Ordförande näringslivsberedningen, 
ulrika@schelwander.se

För kännedom: Marie Wiklund, Kommunchef, 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

Reviderad näringslivsstrategi 2021-2025

Förslag till beslut
Näringslivsberedningen föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Reviderad Näringslivsstrategi 2021-2025 godkänns.

Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 29 oktober 2020 återremitterades näringslivsstrategin till 
näringslivsberedningen. Skälet var att kommunstyrelsen önskade att Företagarna Vaxholm skulle stå 
med som medverkande i näringslivsstrategin. Näringslivsberedningen fick i uppdrag att i dialog med 
Företagarna Vaxholm arbeta fram en version av näringslivsstrategin som man gemensamt kunde stå 
bakom. En reviderad version av näringslivsstrategin har nu arbetats fram ihop med Företagarna 
Vaxholm som står med som medverkande i strategin.  

Bakgrund
Den tidigare näringslivsstrategin som godkändes av kommunfullmäktige år 2013 sträckte sig till 2020. 
Näringslivsberedningen har under det senaste året arbetat fram en ny aktuell näringslivsstrategi. 
Strategin syftar till att skapa förutsättningar för utveckling av näringslivet i Vaxholm och ett 
företagsvänligt klimat. Ett företagsklimat där företag upplever att de blir bra och lika behandlade. 
Företagsamhet ska uppmuntras och fler ska kunna arbeta och bo i kommunen och därför ska vi ha ett 
företagsklimat där fler företag kan och vill utvecklas. Företagare ska ha en enkel kommunikationsväg till 
stadens förvaltningar. Näringslivsstrategin tydliggör vad kommunen i allmänhet, samt den 
näringslivsansvarige tjänstepersonen i synnerhet, ska jobba med och prioritera avseende näringslivets 
utveckling och behov. 

Bedömning
För att både den näringslivsansvariga och stadens företag och invånare lätt ska kunna se vad som 
prioriteras vad det gäller näringslivet i Vaxholm är det viktigt att ha en aktuell näringslivsstrategi. Då 
Vaxholm har många företag är det viktigt med en väl fungerande strategi och handlingsplan.

Måluppfyllelse
Genom att strategiskt arbeta för att stärka Vaxholms näringsliv arbetar vi mot en bättre livsmiljö och 
kvalitet.

Kommunledningskontoret
Mikaela Lodén
Turistchef o Näringslivsansvarig
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Tjänsteutlåtande
2021-01-19

Änr KS 2020/179.141
2 av 2

Finansiering
Ingen kostnad.

Uppföljning och utvärdering
Återkoppling till näringslivsberedningen löpande under året.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Reviderad näringslivsstrategi 2021-2025, 2021-01-19
Näringslivsstrategi 2021-2025 reviderad version, 2021-01-20
Utkast handlingsplan näringsliv 2021, 2021-01-20

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Mikaela Lodén, Näringslivsansvarig, mikaela.loden@vaxholm.se 

Ulrika Schelwander, Ordförande näringslivsberedningen, 
ulrika@schelwander.se

För kännedom: Marie Wiklund, Kommunchef, KLK, marie.wiklund@vaxholm.se 
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Näringslivsstrategi Vaxholms stad  
2021 - 2025 

Vision 
”Näringslivet upplever att vi har ett bra företagsklimat och 
att det är enkelt och attraktivt att starta och driva företag i 

vår stad”

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00 
Fax: 08-541 331 74 E-post: kansliet@vaxholm.se 
Webb: www.vaxholm.se Org nr: 212000-2908 
Plusgiro: 5302-9435
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Bakgrund 

Varför en Näringslivstrategi 
Bakom näringslivsstrategin står Vaxholms stad och kommunens näringslivsberedning. Vaxholms närings-
liv består av ca 1 200 företag varav de flesta är småföretag (0-50 anställda).

Strategin syftar till att skapa förutsättningar för utveckling av näringslivet i Vaxholm och ett företagsvänligt 
klimat, ett företagsklimat där företag upplever att de blir bra och lika behandlade. Företagsamhet ska 
uppmuntras och fler ska kunna arbeta och bo i kommunen. Därför ska vi ha ett företagsklimat där fler fö-
retag kan och vill utvecklas. Företagare ska ha en enkel kommunikationsväg till stadens förvaltningar.

Näringslivsstrategin tydliggör vad politiken vill att Vaxholms stad ska jobba med och prioritera avseende 
näringslivets utveckling och behov. Strategin har arbetats fram av Näringslivsberedningen i en process 
där analyser gjorts av nuläge och önskat nyläge avseende företagsklimatet och dess delar. Utifrån denna 
analys har vi formulerat vision, mål och fokusområden att utveckla i perioden samt de övergripande mål 
som ska uppnås fram till 2025. Med utgångspunkt i denna strategi kommer en handlingsplan att tas fram 
med aktiviteter som leder mot de i strategin uppsatta målen.

Näringslivsstrategin beskriver Vad som ska göras, inte Hur, av Vem eller När. De sistnämnda förutsätter 
politiken att förvaltningen och näringsidkarna bäst avgör själva och Hur, av Vem och När detta ska göras 
beskrivs i handlingsplanen.

På kort sikt ser Näringslivsberedningen, utifrån Nöjd-Kund-Index (NKI) och Svenskt Näringslivs mätning-
ar, framför allt behov av att korta förvaltningarnas handläggningstider, när näringsidkarna kontaktar kom-
munen, för att skapa ett bra företagsklimat.

På längre sikt är det viktigt att koppling görs till översiktsplanen (ÖP 2040) för att konkretisera och tydlig-
göra möjligheter till mark och byggande för näringslivet i Vaxholm. Det påpekades tydligt i enkäter och i 
möten med företagare att för att kunna växa samt etablera nya företag krävs att kommunen nu påbörjar 
arbetet med att detaljplanera mark för näringslivet.

Vaxholm Skärgårdens huvudstad 
Tillsammans med företagen vill Vaxholms stad skapa ett företagsklimat som bidrar till och stärker Vax-
holm som skärgårdens huvudstad.

Besöksnäringen är en viktig del för Vaxholm som skärgårdens huvudstad och ett fortsatt arbete med Des-
tination Vaxholm och Stockholm Archipelago bör därför prioriteras.

Även verksamheter kopplade till marina näringar är viktiga för Vaxholms näringsliv, liksom de handlare 
och andra aktiva företagare som finns i staden.

Regional vision och mål 
Vaxholm är en del av Nordostsektorn i Stockholm som är ett frivilligt samarbete mellan kommunerna 
Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker – och är i sig en stor del av den snabbt 
växande Stockholmsregionen.

Visionen för Nordostsektorn i Stockholm är: Framtid – Framgång – Framkomlighet. 

Mål för näringslivsutvecklingen i Nordostsektorn Stockholm är att vara ett självklart alternativ för företag 
som vill etablera sig och utvecklas i Stockholmsregionen. Som del av Stockholm Nordost har Vaxholm att 
förhålla sig till såväl den satta visionen som målet för regionen.
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Hållbarhetsmålen och strategierna – En vägledning 
Agenda 2030 är världens agenda för en hållbar utveckling. De 17 globala målen och de 169 delmålen har 
tagits fram i en bred överenskommelse i världens största organisation för fred och hållbar utveckling. 
Agendan är en handlingsplan för människornas, planetens och vårt välstånd. I näringslivsstrategin har vi 
valt nedanstående globala mål som vägledning i arbetet med näringslivsfrågor i staden för att främja en 
hållbar utveckling.

Mål 7 – Hållbar energi för alla 

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion 

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringen 

FN:s strategi

Säkerställ att alla har tillgång till tillför-
litlig, hållbar och modern energi till en 
överkomlig kostnad.

Strategi för Vaxholm

Sprid kunskap om hållbar energianvändning 
till verksamma i Vaxholms stad.

FN:s strategi

Verka för en inkluderande och långsik-
tigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning med anstän-
diga arbetsvillkor för alla.

Strategi för Vaxholm

Erbjud goda förutsättningar för näringsliv 
och främja en hållbar turism.

FN:s strategi

Främja hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster.

Strategi för Vaxholm

Upphandla och köp in med livscykelperspek-
tiv, miljökrav och sociala krav.

FN:s strategi

Vidta omedelbara åtgärder för att be-
kämpa klimatförändringarna och de-
ras konsekvenser.

Strategi för Vaxholm

Sprid kunskap om vad verksamma i kom-
munen kan göra för att minska klimatpåver-
kan.
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Mål 14 – Hav och marina resurser 

Vision och mål för Näringslivsstrategin 2021-2025 
Utifrån ovanstående och den benchmarking vi gjort genom att besöka två andra kommuner samt de en-
käter vi skickat till företagare och de möten vi haft med såväl företagare som kommunens förvaltning har 
vi i Näringslivberedningen analyserat och diskuterat och kommit fram till följande vision, mål och plan för 
perioden 2021 - 2025

Vision 2025 
Näringslivet upplever att vi har ett bra företagsklimat och det är enkelt och attraktivt att starta och driva 
företag i vår stad.

Mål 2025 
• Vaxholm har 4 (av 6) i betyg i Svenskt Näringslivs ranking avseende sammanfattande omdöme

• Vaxholm når 75 (av 100) i Nöjd-Kund-Index (NKI) avseende bygglov för företag

Plan 
Fokusområden för att nå vision och mål 

• Företag som stärker Vaxholm som skärgårdens huvudstad, som tex marina näringar, handel och 
besöksnäring som bidrar med arbetstillfällen och utveckling av vår stad

• Ha närhet mellan företagare och kommunen i arbetsprocesser, tydligare kommunikation, ökad 
tillgänglighet och samverkan samt ha en tydlig strävan i att möta företagens behov

• Nätverk och samverkan inom Vaxholms näringsliv, tex Destination Vaxholm, Näringslivsfrukost 
m.fl.

• Långsiktigt arbeta för att möjliggöra såväl nyetablering som utveckling av företag och skapa fler 
arbetstillfällen

FN:s strategi

Bevara och nyttja haven och de mari-
na resurserna på ett hållbart sätt i syf-
te att uppnå en hållbar utveckling.

Strategi för Vaxholm

Medverka i utveckling av en hållbar turism 
och ett hållbart båtliv. 

Öka kunskapen om vår påverkan på det 
marina ekosystemet hos verksamma i kom-
munen.
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Genomförande 
Konkreta operativa mål och fokusområden samt åtgärder och aktiviteter för att nå uppsatta övergripande 
vision och mål beskrivs i en separat handlingsplan. Handlingsplanen uppdateras inför varje år efter av-
stämning med Näringslivsberedningen.

Uppföljning

Näringslivsstrategin kommer att följas upp kontinuerligt av Näringslivsberedningen via handlingsplanen, 
med tydlig koppling till Näringslivsstrategins vision, mål och fokusområden. 

• Näringslivansvarig redovisar vid fyra möten under året i näringslivsberedningen vad som 
har genomförts i handlingsplanen, samt redovisning av frågor och ärenden kopplade till näringsliv 
och företagare som hanterats inom förvaltningen för perioden. 

• Rapportering från Näringslivsberedningen till Kommunstyrelsen två gånger per år. Noteras 
som information till Kommunstyrelsens protokoll. 

• Även uppföljning av andra områden än de målsatta ska göras löpande samt analys av 
framgångsfaktorer. En viktig del i uppföljningen är också att lära av vad som fungerar bra och 
vad som behöver utvecklas under resans gång. 

• Uppföljning av Nöjd-Kund-Index (NKI) och Svenskt Näringslivs enkät.  
Även enkät utformad av Näringslivsberedningen kan komma att användas.

Hur vi har jobbat med att ta fram strategin 
För att nå framgång i arbetet med att utforma en strategi för näringslivsutveckling utgör både näringslivet, 
föreningar och organisationer viktiga resurser. Vaxholms stad har under år 2019-2020 arbetat med att 
samla in synpunkter från dessa parter kring företagsklimatet och näringslivsutvecklingen i kommunen. 

Grunden för vårt arbete har varit nedanstående arbetsgång:

Övergripande plan Arbetsform

Hur ser nuläget ut? Enkäter och möten med företagare och organisa-
tionen Företagarna Vaxholm

Önskat nyläge? Möten och workshop med företagare och Företa-
garna Vaxholm

Aktiviteter, resurser, hinder? Delaktighetsprocess Möte med Stadsbyggnadsförvaltningen

Benchmarking - andra kommuner Besök hos Trosa och Vallentuna kommuner för att 
få inblick i hur de jobbar med näringslivsfrågor 
och näringslivsstrategin.
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Näringslivsberedningen har i detta arbete även inhämtat information, kunskap och idéer från:

• Referensgruppen – Företagare, Företagarna Vaxholm, KSO och kommunens jobbcoach.

I de enkätsvar vi fått in och även i de möten vi haft med företagare så har tydligt framkommit behovet av 
förbättrad kommunikation med förvaltningarna där man exempelvis önskar få svar på inskickade mejl 
inom rimlig tid, förkortade handläggningstider avseende tex bygglov och mer information generellt från 
kommunen avseende näringslivsfrågor, etableringar samt tillgång på mark. Företagen har också önske-
mål om ett forum där företag kan träffa olika tjänstepersoner regelbundet – för att skapa kontakt, ställa 
frågor mm.

Sammantaget har enkätsvar och möten lett fram till de under rubriken Plan beskrivna fokusområden för 
perioden 2021-2025. Dessa konkretiseras i Handlingsplanen för respektive år.

Förankring Näringslivsstrategi Möte med KSO och kommunchef
Utskick till gruppledarna i Mp, V, KD, SD

Genomgång Näringslivsstrategi, delaktighetspro-
cess

Möten med förvaltningen och Företagarna Vax-
holm

Slutförande och överlämning Dokument till KS

Övergripande plan Arbetsform
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Bakgrund 

Handlingsplanen för näringslivsutveckling är en fristående bilaga till näringslivsstrategin. Medan strategin avser 
perioden 2021-2025 och beslutas av kommunfullmäktige så utgör handlingsplanen en konkretisering av strategin 
genom utpekande av aktiviteter. Handlingsplanen tas upp för beslut i näringslivsberedningen årligen. Denna 

handlingsplan avser år 2021. Planen är indelad i aktiviteter per fokusområde. Näringslivsansvarig redovisar till 
näringslivsberedningen två gånger per termin. 

 

Nuläge och nyläge 

Vaxholms stads näringsliv karaktäriseras av små-och medelstora företag. De flesta har xx-xx anställda. Det finns 
xx arbetsställen i kommunen med sammanlagt xx anställda. De tre största branscherna är: -XX, XX och XX. Under 
2019 registrerades xx nya bolag. 

 

Områden att utveckla 

Under arbetet med att ta fram en ny näringslivsstrategi så visade olika undersökningar att Vaxholms företag 
önskar förbättring inom framförallt kommunikation, attityd, arbetssätt och handläggningstider. Man önskar att 
kortare ledtider och uppföljning av ärenden ska prioriteras. Det fanns också önskemål om ett forum där företag kan 
träffa olika tjänstepersoner en gång i månaden – för att få kontakt, kunna ställa frågor etc. 

Vidare så utryckte många företag att den marina näringen är viktig för Vaxholm. Man påtalade att det har varit 
utmanande för flera företag inom den marina sektorn i Vaxholm, svårt att expandera, få tillstånd, svar från 
kommunen etc.  

Det påpekades också att om företag ska kunna växa och finnas kvar eller om nya företag vill etablera sig så måste 
kommunen våga peka ut och detaljplanera mark för näringslivet. Det arbetet måste börja redan nu. 

 

60



Rapport 
 
 

3 av 6 

 

Områden att bibehålla 

Undersökningarna visade att företagen är nöjda med näringslivsfrukostarna som hålls två gånger per termin och 
önskade att detta skulle fortsätta och bibehållas.   

Man tyckte även att Destination Vaxholm är väldigt positivt där företagen hjälps åt och jobbar mot samma mål 
samtidigt som man bygger starka nätverk. Önskemål fanns att det skulle skapas liknande kluster inom andra 
branscher.  

En fördel är att det är korta kontaktvägar till tjänstepersoner och politiker i Vaxholm. Det är exempelvis väldigt 
enkelt att få tag på KSO, NLB:s ordförande och näringslivsansvarig. 

 

Näringslivsstrategins fokusområden: 
 
* Företag som stärker Vaxholm som skärgårdens huvudstad, som bidrar med arbetstillfällen och utveckling av vår 
stad  

* Närhet mellan företagare och kommunen i arbetsprocesser, kommunikation och samverkan  

* Nätverk och samverkan inom Vaxholms näringsliv, tex Destination Vaxholm, Näringslivsfrukost m.fl.  

* Långsiktigt arbete för att möjliggöra såväl nyetablering som utveckling av företag och skapa fler arbetstillfällen  
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Fokusområden 

Följande områden är särskilt prioriterade under 2021:  

Relationer  

Skapa fler kontaktytor mellan beslutsfattare, tjänstepersoner och företagare för att mötas och öka kunskap, 
förtroende och dialog 

Service 

Förenkla, tillgängliggöra och minska tid för handläggning av tillstånd och andra myndighetsbeslut. Förbättra 
svarstiden och uppföljningen av ärenden.  

Utveckling 

Vara aktiv i planeringen av mark för företagsetableringar, bevaka näringslivets behov.  

 

 

Mål 2021 

* Få bättre betyg i Svenskt Näringslivs undersökning gällande ”Sammanfattande omdöme på företagsklimatet 
i Vaxholm”. Mål 2021: 3,1 (betyg 2020: 2,9). 

* Få bättre betyg i Svenskt Näringslivs undersökning gällande ”Kommunens service och bemötande”.  
Mål 2021: 3 (betyg 2020: 2,5).  

* Bibehålla Nöjd Kund Index på minst 70. 
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Aktiviteter 2021 

* Utveckla och formalisera avstämningsmötena mellan näringslivsenheten och stadsbyggnadsförvaltningen för att 
effektivt följa upp näringslivets frågor 

* Arbeta för att behålla och skapa fysiska ytor för näringslivets behov, delta i ÖP-arbetet exempelvis.  

* Minst 10 stycken företagsbesök per år med Kommunstyrelsens ordförande, kommunchef, 
näringslivsberedningens ordförande och näringslivsansvarig.   

* Frukostmöten 4 gånger per år 

* Elektroniskt nyhetsbrev 4 gånger per år 

* Utskick till nystartade företag en gång i kvartalet 

* Träffar med nystartade företag 2 gånger per år 

* Skapa informationsmöten för företag ihop med bygglov 2 gånger per år 

* Ha avstämningsmöten med styrelsen för Företagarna Vaxholm 2 gånger per termin 

* Skapa möte/träff för företag ihop med Företagarna 1 gång per termin där tjänstepersoner deltar 

* Arbeta aktivt med NKI. Utfall, analys, förbättringsområden, handlingsplan och uppföljning. 

* Medverka i relevanta lokala, regionala och nationella möten 
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AKTIVITETSPLAN NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2021 VAXHOLMS STAD

1. Relationer

Aktivitet Målvärde 2021 Utfall 2021 Ansvar Delaktiga

Anordna näringslivsfrukost för företag 2 frukostar per termin M.L. Aktuell tjänsteperson/politiker

Infomöten om bygglovs-regler 1 ggr per termin M.L. Bygglov

Välkomstmöten för nystartade företag 1 ggr per termin M.L. Jobbcoach, NFC:s rådgivare, SRMH, Tekniska, Bygglov, NLB

Göra företagsbesök 5 besök per termin M.L. Politiker och tjänstepersoner

Anordna seminarier/föredrag för företagare 1 seminarium per termin M.L. 

Skicka välkomstbrev till nya företag 1 välkomstbrev per kvartal M.L. 

Medverka i Destination Vaxholm 4 ggr per termin M.L.

Anordna träffar för företag ihop med Företagarna 1 ggr per termin M.L.

2. Service

Aktiviteter Nyckeltal 2021 Utfall 2021 Ansvar Delaktiga

Avstämningsmöten mellan näringsliv och stadsbyggnad 5 ggr per termin M.L. Stadbyggnadsförvaltningen

Skriva näringslivssida i Viktigt i Vaxholm 2 artiklar per år M.L. Kommunikation

Uppdatera info om näringsliv på webben Uppdatering 1 ggr per månad M.L. 

Medverka i nyföretagarcentrum 4 ggr per termin M.L. Österåker

Ha avstämningsmöten med styrelsen för Företagarna 2 ggr per termin M.L. Företagarna

Medverka i Stockholm Archipelago 2 ggr per termin M.L.

Medverka i STONO 2 ggr per termin M.L. Österåker, Norrtälje, Vallentuna. Täby, Danderyd

Arbeta med NKI 1 gång i månaden

3. Utveckling

Aktiviteter Målvärde 2021 Utfall 2021 Ansvar Delaktiga

Lyfta näringslivets behov i långsiktigt arbete med detaljplaner, ÖP mm. M.L.

M.L.

64



Protokoll Kommunstyrelsen
2021-02-04

Änr KS 2019/187.730
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 9 Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2021-2025

Kommunstyrelsens beslut
Noteras till protokollet att kommunstyrelsen tagit del av de brister socialnämnden påtalar i punkt 4.4.1 
och i 4.4.4  avseende platser i särskilt boende och seniorboenden.

Noteras till protokollet att även PRO, efter återremissen, har fått ta del av och haft tillfälle att yttra sig 
över planen och de nya synpunkter som inkommit.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Omsorgsplanen för äldre och funktionshindrade 2021–2025 godkänns. 

Ärendebeskrivning
Omsorgsplanen för äldre och funktionshindrade ska ange en inriktning för den framtida planeringen av 
äldre- och funktionshinderomsorgen i kommunen. 

Omsorgsplanen har vid separata tillfällen återremitterats från kommunfullmäktige respektive 
kommunstyrelsen i syfte att säkerställa att pensionärsorganisationerna ges möjlighet att vara 
remissinstanser för planen. 

Efter återremisserna har KPR, KFR samt SPF haft tillfälle att yttra sig över planen och nya synpunkter av 
SPF har beaktats och i möjligaste mån tillförts.

Omsorgsplanen har jämfört med tidigare plan förenklats och målen har fått tydligare koppling till 
kommunens och nämndens nya målområden med fokus på digitalisering, personalens kompetens samt 
förebyggande arbete.

Innan omsorgsplanen återremitterades vid det första tillfället föreslog socialnämnden, förutom 
omsorgsplanens godkännande, att de brister som påtalas i 4.4.1 och i 4.4.4 avseende platser i särskilt 
boende och seniorboenden överlämnas till kommunstyrelsen för vidare åtgärder (SN 2019-09-17/§81). 

Med anledning av att beslut om godkännande av den nya omsorgsplanen blivit förskjutit har förslag till 
omsorgsplan, efter beslut i socialnämnden, reviderats till att föreslås gälla 2021-2025 i stället för 2020-
2025. 

Yrkanden
Anna-Lena Nordén (WP) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget;

 Noteras till protokollet att även PRO, efter återremissen, har fått ta del av och haft tillfälle att 
yttra sig över planen och de nya synpunkter som inkommit.

Ordföranden finner bifall till Anna-Lena Nordéns (WP) yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2021-01-08 
Beslut SN 2020-12-15/§ 97 
Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2021-2025
Remissyttrande från SPF seniorerna
Tjänsteutlåtande, Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2021-2025, 2020-11-30
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Protokoll
2021-02-04

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Camilla Lundholm, avdelningschef 

Ajournering kl. 19:05-19:15
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Tjänsteutlåtande
2021-01-08

Änr KS 2019/187.730
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

Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2021-2025

Förslag till beslut
Noteras till protokollet att kommunstyrelsen tagit del av de brister socialnämnden påtalar i punkt 4.4.1 
och i 4.4.4  avseende platser i särskilt boende och seniorboenden.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Omsorgsplanen för äldre och funktionshindrade 2021–2025 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Omsorgsplanen för äldre och funktionshindrade ska ange en inriktning för den framtida planeringen av 
äldre- och funktionshinderomsorgen i kommunen. 

Omsorgsplanen har vid separata tillfällen återremitterats från kommunfullmäktige respektive 
kommunstyrelsen i syfte att säkerställa att pensionärsorganisationerna ges möjlighet att vara 
remissinstanser för planen. 

Efter återremisserna har KPR, KFR samt SPF haft tillfälle att yttra sig över planen och nya synpunkter av 
SPF har beaktats och i möjligaste mån tillförts.

Omsorgsplanen har jämfört med tidigare plan förenklats och målen har fått tydligare koppling till 
kommunens och nämndens nya målområden med fokus på digitalisering, personalens kompetens samt 
förebyggande arbete.

Innan omsorgsplanen återremitterades vid det första tillfället föreslog socialnämnden, förutom 
omsorgsplanens godkännande, att de brister som påtalas i 4.4.1 och i 4.4.4 avseende platser i särskilt 
boende och seniorboenden överlämnas till kommunstyrelsen för vidare åtgärder (SN 2019-09-17/§81). 

Med anledning av att beslut om godkännande av den nya omsorgsplanen blivit förskjutit har förslag till 
omsorgsplan, efter beslut i socialnämnden, reviderats till att föreslås gälla 2021-2025 i stället för 2020-
2025. 

Kommunledningskontoret
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare
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Tjänsteutlåtande
2021-01-08

Änr KS 2019/187.730
2 av 2

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2021-01-08 
Beslut SN 2020-12-15/§ 97 
Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2021-2025
Remissyttrande från SPF seniorerna
Tjänsteutlåtande, Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2021-2025, 2020-11-30

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Camilla Lundholm, avdelningschef 

68



Protokoll Socialnämnden
2020-12-15

Änr SN 2019/73.730
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 97 Omsorgsplan, äldre och funktionshindrade

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Omsorgplanen för äldre och funktionshindrade 2020-2025 godkänns.

Ärendebeskrivning
Äldre- och funktionshinderomsorgsplanen ska ange en inriktning för den framtida planeringen av äldre- 
och funktionshinderomsorgen i kommunen. 

Socialnämnden har reviderat Äldre- och funktionshinderomsorgsplanen för 2016-2020 för och lämnat en 
version för perioden 2020-2025.

Planen har förenklats och målen har tydligare koppling till kommunens och nämndens nya målområden 
med fokus på digitalisering, personalens kompetens samt förebyggande arbete.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-11 § 61 om återremiss av omsorgsplanen till socialnämnden 
med motivering att pensionärsorganisationerna ska beredas möjlighet att vara remissinstans innan 
beslut om Omsorgsplanen fattas.  

Omsorgplanen för äldre och funktionshindrade 2020-2025 har skickats på återremiss och granskats av 
KPR och KFR samt SPF.  Nya synpunkter lämnade av SPF har beaktats och i möjligaste mån tillförts 
planen.

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

Handlingar
- Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2020-2025
- Remissyttrande från SPF seniorerna
- Tjänsteutlåtande, Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2020-2025

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Camilla Lundholm, avdelningschef
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Omsorgsplan för äldre och 
funktionshindrade 2021-2025

Äldreomsorg
2020
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1 Målsättningar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning  
i Vaxholms stad  

Utgångspunkterna i arbetet med frågor som rör omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning i Vaxholms stad är de nationella målen som antagits av riksdagen, och 
kommunens egna mål och socialnämndens vision som anges nedan:

”Socialnämnden verkar för att skapa goda levnadsvillkor och trygghet för stadens invånare. 
Verksamheterna kännetecknas av god framförhållning, aktivt förebyggande arbete samt 
professionalitet vilket innebär respekt, förtroende och tillgänglighet för stadens innevånare.”

1.1 Nationella mål för omsorg av äldre- och personer med funktionsnedsättning  

Enligt de nationella mål som antagits av riksdagen ska ”äldre kunna leva ett aktivt liv och ha 
inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, 
bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg.”

De nationella målen för området som omfattar personer med funktionsnedsättning är en 
samhällsgemenskap med mångfald som grund, att samhället utformas så att människor med 
funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för 
flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.

2 Övergripande mål för omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning i Vaxholms stad

Socialnämndens specifika mål har formulerats med utgångspunkt från Vaxholms stads tre 
kommunövergripande målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi.

Målområ
de

Beskrivning Nämndens mål

Nöjda brukare: Invånare och närstående är nöjda med 
socialnämndens verksamheter.

Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för 
att öka självständighet, delaktighet och verksamheternas 
kvalitet.

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.

Arbetet inom socialnämndens verksamhetsområde utgår 
från vetenskap och beprövad erfarenhet.

Livsmiljö Vaxholms stad erbjuder en attraktiv 
livsmiljö där kommunen tillgodoser 
mänskliga behov inom ramen för 
jordens resurser. Livsmiljö omfattar 
både social- och ekologisk hållbarhet.

God hälsa främjas hos stadens invånare och deras 
närstående.

Ekonomi Vaxholms stad har en god ekonomi i 
balans. Den kommunala servicen är 
kostnadseffektiv så att skattepengarna 
ger så stort värde som möjligt.

Ekonomin är långsiktigt hållbar.

3 Demografi i Vaxholms stad

En del i planering av verksamheternas utveckling bygger på antaganden om framtida 
befolkningsutveckling.

Demografisk utveckling

Befolkningsprognosen för Vaxholms stad 2020-2030 visar att invånarantalet förväntas öka från 
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12 337 till 14 757 personer, vilket motsvarar en ökning med 21 %. Personer i åldern 65 år och äldre 
förväntas öka från 2 116 till 2 989 personer. En ökning på ca 36 %.

2020 beräknas antalet personer i åldersgruppen 65 år och äldre till ca 21 % av den totala 
folkmängden i Vaxholms stad. För 2030 är gruppen ca 25 % av befolkningen.

Samtidigt ändras sammansättningen hos gruppen äldre, 80 år och äldre. Till 2035 ökar antalet med 
ca 2,7 gånger till ca 1226 personer från dagens ca 500 personer. Den stora ökningen förväntas ske 
efter år 2020.

Ålder / År 2020 2025 2030 2035
Ökning i 

procent från 
2020

0-18 3 070 3 181 3 299 3 502 14

19-64 6 649 7 600 7 764 8 043 21

65-79 2 096 2 251 2 469 2 841 35

80+ 522 909 1 226 1 378 160

12 337 13 941 14 757 15 764 28

 

4 Prioriterade områden

Nämnden har identifierat ett antal utvecklingsområden som beskrivs nedan.

4.1 Äldreomsorgen i Vaxholms stad 

Hjälp i hemmet är den benämning som används för att beskriva det bistånd som omfattar service- 
och omvårdnadsinsatser som utförs av hemtjänstverksamheterna. I hemmet ska man kunna få hjälp 
och stöd i den dagliga livsföringen. Insatser som kan beviljas:

 omvårdnad
 serviceinsatser
 ledsagning
 matdistribution
 trygghetslarm
 dagverksamhet
 avlösning i hemmet

Vaxholms stad tillämpar från 2012-05-01 Lagen om valfrihetssystem (LOV). Staden kommer att verka 
för att utveckla förutsättningarna för externa anordnare. Staden kommer även verka för att egen regi 
och externa utövare ges samma förutsättningar inom ramen för LOV.

4.2 Stöd till personer med funktionsnedsättning i Vaxholms stad 

Människor som inte kan tillgodose sina egna behov ska erbjudas stöd för att möjliggöra ett 
självständigt liv. Personer med funktionsnedsättning boende i Vaxholm har rätt att bo och leva tryggt 
och självständigt och erbjudas möjligheter till aktiviteter och gemenskap. Insatser som kan beviljas är 
bland annat:

 Boendestöd
 Korttidsvistelse enligt LSS
 Kontaktperson
 Personlig assistans
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 Daglig verksamhet, daglig sysselsättning

4.3 Kommunal hälso- och sjukvård

Staden ansvarar för hälso- och sjukvård i särskilt boende och dagverksamhet för äldre samt 
verksamheter enligt LSS. Ansvaret omfattar insatser från sjuksköterska, fysioterapeut och 
arbetsterapeut. All hälso- och sjukvård ska leva upp till de krav som lagar och föreskrifter anger.

Region Stockholms ansvarar för hemsjukvården, dvs övrig hälso- och sjukvård som utförs i den 
enskildes hem.

4.4 Boendeformer- samhällsplanering

Närmiljö, trygghet i vardagslivet samt tillgång till service och kommunikationer är områden som 
måste beaktas när framtidens boende för målgruppen planeras. Kunskapen om förutsättningar för 
äldre och personer med funktionsnedsättning och den demografiska utvecklingen bör spridas till en 
vidare krets av intressenter för att möta dagens och framtidens behov. Det gäller till exempel 
bostadsbolag, affärer, restauranger och kultur.

4.4.1 Särskilda boendeformer  

Särskilt boende är till för personer med stora omvårdnadsbehov dygnet runt. I särskilt boende har 
staden hälso- och sjukvårdsansvar till och med sjuksköterskenivå. För att få ett sådant boende krävs 
biståndsbeslut.

Vaxholms stad erbjuder platser i särskilt boende på Cyrillys, Framnäshagen och Borgmästargården. 
Inriktningen varierar mellan somatisk och platser med demensinriktning. De särskilda boendena i 
Vaxholms stad drivs i egen regi.

Under de närmaste åren kommer behovet av platser i särskilt boende öka till följd av att antalet äldre 
ökar. Planering för byggnation av nya boenden pågår och det finns en risk att dessa inte står färdiga 
kommer utan att behov av att köpa platser utanför kommunen under en period.

4.4.2 Tillfälligt boende /växelboende inom äldreomsorgen

Tillfälligt boende /växelboende innebär en kort tids boende utanför det egna hemmet, på ett boende 
som är avsett för tillfälligt boende. Tillfälligt boende är en insats som tillgodoser allmänna 
omvårdnadsbehov, det vill säga att med stöd av personal upprätthålla funktioner.

4.4.3 Boendeformer för personer med funktionsnedsättning

Vaxholms stad erbjuder idag platser i gruppbostad och servicebostad enligt LSS på Ullbergsväg och i 
Fredriksstrands boendeservice. Dessa verksamheter bedrivs på entreprenad av Oliva omsorg. Under 
2015 tog kommunerna i Stockholms län överansvaret för utförandet av hälso- och sjukvårdsinsatser 
inom LSS-verksamheterna.

Syftet med insatsen bostad med särskild service är att den enskilde ska kunna leva ett så självständigt 
liv som möjligt. En bostad kan vara utformad på olika sätt, men dessa tre huvudformer kan urskiljas:

 Gruppbostad: beviljas för den som har ett stödbehov dygnet runt.
 Servicebostad: är en boendeform för personer med behov av viss tillsyn och omvårdnad, 

men som ändå klarar mycket själ
 Annan särskilt anpassad bostad: är en boendeform för personer som behöver en bostad 

med viss grundanpassning utifrån sin funktionsnedsättning. Omvårdnad, stöd och service 
eller fritidsverksamhet ingår inte i denna boendeform.

Inom ramen för Socialtjänstlagen kan andra stödboende beviljas:
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 Stödboende: är en temporär boendeform för den som på grund av psykisk 
funktionsnedsättning behöver stöd för att klara av sin boendesituation.

 Hem för vård eller boende (HVB)

4.4.4 Övriga boendeformer för äldre 

Vaxholms stad har två hyresfastigheter med sammanlagt 56 seniorlägenheter. De två fastigheterna 
har adress Torggatan 19, 21, 32 och 34 samt V:a Ekuddsgatan 17. Sökande till seniorlägenheter ska 
vara minst 65 år och folkbokförd på en adress i Vaxholm.

Boendeformen är inte behovsprövad. Fastighetsenheten hyr ut lägenheterna där den som stått 
längst i kön får erbjudande om lägenhet.

I enlighet med vad som anges i stadens översiktsplan (sid 27) har seniorboenden stor efterfrågan och 
ska beaktas i kommande planering av nya områden för bebyggelse.

I dagsläget finns inga politiska beslut om utökning under planperioden av antal platser på 
kommunens seniorlägenheter.

5 Utvecklingsområden och framtida utmaningar

Nämnden utvärderar årligen resultat från brukarundersökningar och öppna jämförelser som 
underlag för att kunna prioritera utvecklingsområden och identifiera utmaningar.

Den demografiska utvecklingen innebär som beskrivet en utmaning för kommunen, speciellt med 
avseende behovet av platser inom särskilt boende samt dagverksamhet för äldre. Behovet av fler 
boendeplatser analyseras och följs upp årligen i lokalförsörjningsplanen. Även platser för 
dagverksamheten behöver ökas och anpassas för att bättre möta de enskildas behov.

Fortsatt digitalisering inom nämndens områden bedöms bidra till att möta upp öka ökade krav och 
behov i framtiden inom flertalet av nämndens olika verksamhetsområden.

6 Nämndens mål och aktiviteter

6.1 Nöjda brukare: Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens 
verksamheter.

Aktiviteter Beskrivning

Nå ut med information till stadens medborgare och 
deras närstående som kan vara i behov av stöd från 
kommunen.

Målet uppnås genom att använda stadens hemsida 
och andra informationskanaler som exempelvis 
broschyrer, information i lokalpress, kommunens 
egen tidning. Utbyte av information sker även i 
samband med regelbundna möten med KPR 
(Kommunala pensionärsrådet) och KFR (kommunala 
funktionsnedsattas råd). Arbeta för att ta till vara 
rådens kompetens som remissinstans i större frågor.

All personal ska ha grundläggande yrkeskompetens 
för sina uppgifter. Personal ska utbildas och få 
spetskompetens inom demens, psykiatri, vård i livets 
slut samt inom området funktionsnedsättning

Den generella kompetens- och kunskapsnivån och 
den mer specialinriktade behöver hela tiden 
utvecklas. Målet är att all personal ska ha 
grundläggande yrkeskompetens för sina uppgifter.
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6.2 Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka självständighet, 
delaktighet och verksamheternas kvalitet.

Aktiviteter Beskrivning

Nämnden ska prioritera utvecklingen av alla typer av 
tekniska lösningar som kan bidra till en mindre 
resurskrävande och bättre vård- och omsorg.

Personlig integritet är viktigt vid införandet av olika 
tekniska hjälpmedel och kravställs vid upphandling för 
att säkerställa att den nya dataskyddsförordningen 
efterföljs.

Omsorg av personer inom målgruppen som helhet 
ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. 
Staden arbetar för att succesivt utveckla e-hälsa 
genom att införa e-tjänster riktat mot medborgarna.

Under året kommer ett e-hälsoprojekt att genomföras 
i samarbete med Teknikmarknad.

6.3 Arbetet inom socialnämndens verksamhetsområde utgår från vetenskap och 
beprövad erfarenhet.

Aktiviteter Beskrivning

Staden ska arbeta kontinuerligt med förbättrings- och 
utvecklingsarbete i syfte att tydliggöra hur 
verksamheten ska organisera sitt uppföljnings- och 
kvalitetsarbete

Synpunkter på omsorgen av målgruppen är värdefulla 
och ger kunskap om vad som bör förbättras i 
verksamheterna. Det ska vara enkelt att framföra 
synpunkter och klagomål och den som för fram 
synpunkter ska bli bemött med respekt och få 
kunskap om vilka eventuella åtgärder som vidtagits.

6.4 God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående.

Aktiviteter Beskrivning

Genom förebyggande arbete motverka uppkomsten 
av skador och ohälsa.

Genom att stärka samarbete och ha kontinuerlig 
kontakt med intresseorganisationer och 
frivilligorganisationer ska staden inspirera och 
uppmuntra till aktiviteter och nyttja kommunens utbud 
av tjänster.

Genomföra uppsökande verksamhet och inbjuda till 
samverkan med Region Stockholm avseende 
uppsökande hälso- och sjukvård.

Aktiviteterna kan utföras av både stadens verksamhet 
som frivilliga krafter och omfattar tjänster som inte kan 
köpas på öppna marknaden och tjänster som inte är 
beviljade som bistånd. Funktioner som bedriver 
uppsökande verksamhet i dagsläget är:
•Silviasyster
•Boendestöd
•Anhörigkonsulent
•Avdelningen för myndighetsutövning. 
Uppsökandeverksamhet för personer över 80 år som 
inte har hemtjänst beviljad.
Bibehålla stödjande- och förebyggande 
verksamheterna. Fortsätta möjliggöra att stödja 
intresseorganisationerna så de kan verka för ökad 
social samverkan.
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Tjänsteutlåtande
2020-11-30

Änr SN 2019/73.730
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

Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2020-2025

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Omsorgplanen för äldre och funktionshindrade 2020-2025 godkänns.

Sammanfattning
Äldre- och funktionshinderomsorgsplanen ska ange en inriktning för den framtida planeringen av äldre- 
och funktionshinderomsorgen i kommunen. 

Socialnämnden har reviderat Äldre- och funktionshinderomsorgsplanen för 2016-2020 för och lämnat en 
version för perioden 2020-2025.

Planen har förenklats och målen har tydligare koppling till kommunens och nämndens nya målområden 
med fokus på digitalisering, personalens kompetens samt förebyggande arbete.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-11 § 61 om återremiss av omsorgsplanen till socialnämnden 
med motivering att pensionärsorganisationerna ska beredas möjlighet att vara remissinstans innan 
beslut om Omsorgsplanen fattas.  

Omsorgplanen för äldre och funktionshindrade 2020-2025 har skickats på återremiss och granskats av 
KPR och KFR samt SPF.  Nya synpunkter lämnade av SPF har beaktats och i möjligaste mån tillförts 
planen.

Handlingar i ärendet
- Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2020-2025
- Remissyttrande från SPF seniorerna
- Tjänsteutlåtande, Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2020-2025

För åtgärd: Camilla Lundholm, avdelningschef

Socialförvaltningen
Camilla Lundholm
Avdelningschef
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2020-10-05

Träffpunkt Kanonen                         org.nr 802409-1632                                       08-541 326 16
Hamngatan 50 onsdagar 13:00-15:00
185 32  VAXHOLM

Remissyttrande över Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2020 - 
2025.

Förslag till Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2020 - 2025 var uppe för beslut i 
socialnämnden 17 september 2019 men återremitterades.

Efter ny remissförfrågan lämnar SPF Seniorerna Vaxholm härmed med följande yttrande över 
planen.

Vårt yttrande begränsar sig till att avse de delar som berör äldres behov.

Omsorgsplanen innehåller en bra beskrivning av kommunens arbete med äldreomsorg. Vi 
saknar dock en plan för framtiden. Dokumentet är vagt och saknar i stort sett planläggning. 

Omsorgsplanen innehåller en sammanställning över demografisk utveckling. Under 
planperioden fram t o m 2025 beräknas gruppen 80+ att öka med 387 personer eller 74 %. 
Detta är en utmaning för kommunen. Vi saknar en plan för hur kommunen ska möta den 
förväntade ökningen av omsorgsbehovet. 

Vi noterar att tidigare omsorgsplan, 2016 - 2020, hade ett helt annorlunda upplägg.  Den 
planen innehåller utvecklingsområden. Vi saknar uppgifter om mer specifik utveckling för 
kommunens äldre.

Vi tycker att det är förkastligt med köp av omsorgsplatser utanför kommunen. Det borde 
utarbetas andra lösningar för att avhjälpa platsbristen. Varför inte inrätta tillfälliga 
boendeplatser.

Vi saknar en utförligare beskrivning av hur äldres hälsa kan förbättras för att minska 
omsorgsbehovet. En stor fråga för äldres hälsa är ensamhet. Det finns inget i planen hur detta 
ska lösas. 

Rent generellt saknar vi mera detaljerade uppgifter om hur ett samarbete mellan kommunen 
och pensionärsorganisationerna skulle kunna se ut. Pensionärsorganisationerna är en resurs 
som kommunen behöver nyttja. Ett bra exempel på en sådan resurs är frågan om hur äldres 
hälsa påverkas av ensamhet.

För att uppdatera dokumentet bör uttrycket ”Stockholms läns landsting” bytas till ”Region 
Stockholm” i 4.3 och 5.4.

Styrelsen

SPF Seniorerna Vaxholm
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Protokoll Kommunstyrelsen
2021-02-04

Änr KS 2020/239.003
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 22 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige antas. 

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium gjort en översyn av 
formerna för allmänhetens frågestund. Allmänhetens frågestund är en möjlighet för enskilda invånare 
att ställa frågor till fullmäktiges politiker i anslutning till fullmäktiges sammanträden. 

Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit att regler för allmänhetens frågestund ska arbetas in i 
kommunfullmäktiges arbetsordning. Detta i syfte att skapa en tydlighet för såväl allmänhet som 
förtroendevalda kring hur allmänhetens frågestund ska genomföras. 

Alla partier har genom sina gruppledare vid flera tillfällen haft möjlighet att yttra sig över föreslagna 
regler och förslaget har justerats efter inkomna synpunkter. Vid det sista tillfället som partierna gavs 
tillfälle att yttra sig inkom inga synpunkter.

I bilagt förslag till ny arbetsordningen har reglerna lagts till i ny paragraf, 46 §. I övrigt föreslås endast en 
redaktionell rättelse i arbetsordningen, där namnet på det system som används för utskick av kallelser 
till förtroendevalda byts från tidigare Meetingdocs till nuvarande Netpublicator. 

Yrkanden
Peter Lindqvist (-) yrkar på tre justeringar gällande allmänhetens frågestund:

 "Frågeställaren ska vara närvarande vid frågestunden för att själv läsa upp sin fråga. – Förslag till 
ändring:  "Den som ställer frågan kan välja om hen vill ställa den personligen eller om den skall 
läsas upp av någon ur fullmäktiges presidium. Frågeställaren ska vara närvarande vid 
frågestunden." (Anledningen till att vi föreslår detta tillägg är att vi känner till fall där folk velat 
ställa en fråga men inte vågat ställa sig framför en stor publik på KF och därför avstått.)

 Frågor och svar ska vara kortfattade. Frågeställaren disponerar maximalt 1 minut.  - Förslag att 
sista meningen gällande tidssättning om 1 minut tas bort.

 Frågor som berör ett ärende på föredragningslistan till det aktuella 
kommunfullmäktigesammanträdet får inte ställas – Förslag att denna mening utgår.

Sara Strandberg (V) instämmer i Peter Lindqvists (-) yrkande.

Ajournering kl. 23:03-23:07

Fredrik Östman (C) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag och avslag på Peter Lindqvists (-) 
justeringsyrkande.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till Fredrik Östmans (C) 
yrkande i enlighet med arbetsutskottets beslutsförslag.
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Protokoll
2021-02-04

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2021-01-20/§ 7
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-12-21
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad - förslag 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-01-20

Änr KS 2020/239.003
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 7 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige antas. 

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium gjort en översyn av 
formerna för allmänhetens frågestund. Allmänhetens frågestund är en möjlighet för enskilda invånare 
att ställa frågor till fullmäktiges politiker i anslutning till fullmäktiges sammanträden. 

Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit att regler för allmänhetens frågestund ska arbetas in i 
kommunfullmäktiges arbetsordning. Detta i syfte att skapa en tydlighet för såväl allmänhet som 
förtroendevalda kring hur allmänhetens frågestund ska genomföras. 

Alla partier har genom sina gruppledare vid flera tillfällen haft möjlighet att yttra sig över föreslagna 
regler och förslaget har justerats efter inkomna synpunkter. Vid det sista tillfället som partierna gavs 
tillfälle att yttra sig inkom inga synpunkter.

I bilagt förslag till ny arbetsordningen har reglerna lagts till i ny paragraf, 46 §. I övrigt föreslås endast en 
redaktionell rättelse i arbetsordningen, där namnet på det system som används för utskick av kallelser 
till förtroendevalda byts från tidigare Meetingdocs till nuvarande Netpublicator. 

Yrkanden
Peter Lindqvist (-) yrkar på tre justeringar gällande allmänhetens frågestund:

 "Frågeställaren ska vara närvarande vid frågestunden för att själv läsa upp sin fråga. – Förslag till 
ändring:  "Den som ställer frågan kan välja om hen vill ställa den personligen eller om den skall 
läsas upp av någon ur fullmäktiges presidium. Frågeställaren ska vara närvarande vid 
frågestunden." (Anledningen till att vi föreslår detta tillägg är att vi känner till fall där folk velat 
ställa en fråga men inte vågat ställa sig framför en stor publik på KF och därför avstått.)

 Frågor och svar ska vara kortfattade. Frågeställaren disponerar maximalt 1 minut.  - Förslag att 
sista meningen gällande tidssättning om 1 minut tas bort.

 Frågor som berör ett ärende på föredragningslistan till det aktuella 
kommunfullmäktigesammanträdet får inte ställas – Förslag att denna mening utgår.

Lars Lindgren (M) samt ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens 
beslutsförslag.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-12-21
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad - förslag 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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Tjänsteutlåtande
2020-12-21

Änr KS 2020/239.003
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

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning - regler för 
allmänhetens frågestund 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige antas. 

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium gjort en översyn av 
formerna för allmänhetens frågestund. Allmänhetens frågestund är en möjlighet för enskilda invånare 
att ställa frågor till fullmäktiges politiker i anslutning till fullmäktiges sammanträden. 

Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit att regler för allmänhetens frågestund ska arbetas in i 
kommunfullmäktiges arbetsordning. Detta i syfte att skapa en tydlighet för såväl allmänhet som 
förtroendevalda kring hur allmänhetens frågestund ska genomföras. 

Alla partier har genom sina gruppledare vid flera tillfällen haft möjlighet att yttra sig över föreslagna 
regler och förslaget har justerats efter inkomna synpunkter. Vid det sista tillfället som partierna gavs 
tillfälle att yttra sig inkom inga synpunkter.

I bilagt förslag till ny arbetsordningen har reglerna lagts till i ny paragraf, 46 §. I övrigt föreslås endast en 
redaktionell rättelse i arbetsordningen, där namnet på det system som används för utskick av kallelser 
till förtroendevalda byts från tidigare Meetingdocs till nuvarande Netpublicator. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-12-21
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad- förslag 

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kansliet

Kommunledningskontoret
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare
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Arbetsordning för kommunfullmäktige
Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna 
arbetsordning.  

Antalet ledamöter (5 kap. 5-8 §§ KL)
1 § Fullmäktige har 31 ledamöter. 

   I vallagen (2005:837) finns bestämmelser om antalet ersättare. 

Presidium (5 kap. 11 § KL) 
2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en 
ordförande samt en förste och andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val 
till presidiet ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång. 

   Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 

   Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån 
ordföranden anser att det behövs. 

3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i 
fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 

   Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara 
ålderspresident. 

4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör 
fullmäktige så snart det kan se välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som 
avgått.  

   Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens 
uppgifter.  

Upphörande av uppdraget (4 kap. 7 § KL)
5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa 
fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha sitt 
uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för 
att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan 
uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunstyrelsens kansli. 

Tid och plats för sammanträdena (5 kap. 12 § KL) 
6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde minst var tredje månad med undantag för perioden juli – 
augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 

   De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige första 
gången i oktober.  

   Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med 
kommunstyrelsens presidium. 
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7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice 
ordförandena.

   Ett extra sammanträde ska hållas om kommunstyrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges 
ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.  

  En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift 
om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett 
sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

   Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas om 
beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på kommunens anslagstavla. 

9 § Fullmäktige sammanträder i Kronängsskolans aula. 

   Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst 
sammanträde.   

Tillkännagivande av sammanträdena
10 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om 
de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens 
anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till 
sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats 
för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen skickas digitalt (via Netpublicator 
eller mail), om inte skäl talar däremot. 

I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden. 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträdesdatum bör även ske i tidningen Viktigt i Vaxholm 
och Vaxholms stads informationssida i Waxholmslotsen.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
11 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan 
fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

   Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och hålla ett fortsatt sammanträde en senare 
dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var 
sammanträdet ska fortsätta. 

   Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om det 
fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 
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   Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant 
fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när 
sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

Ärenden och handlingar till sammanträdena 
12 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett 
ärende, om inte annat följer av lag. 

13 §  Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de 
ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet. 

   Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare 
före sammanträdet. 

   Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga 
för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

   Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid 
vilket de avses bli ställda. 

Anmälas av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare (5 kap. 17-21 §§ KL) 
14 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till sitt fullmäktiges sekreterare. Ledamot ansvarar själv för att kalla in den 
ersättare som står i tur att tjänstgöra.  

15 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer 
för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är 
tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

   Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 

16 § Det som sagts om ledamot i 14 och 15 §§ gäller i tillämpliga delar också för ersättare. 

17 § Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett 
pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under 
pågående handläggning av ett ärende.

Deltagande i sammanträde på distans (5 kap. 16 § KL)
18 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt 
att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar före sammanträdet anmäla detta till 
fullmäktiges sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Upprop 
19 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under 
hela sammanträdet. 
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   I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. 

   Upprop ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när 
ordföranden anser att det behövs.  

Protokolljusterare (5 kap. 69 § KL)
20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet. 

   Sedan uppropet har skett enligt 19 § väljer fullmäktige två ledamöter, i första hand 1: e och 2:e vice 
ordförande, att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i 
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

Turordning för handläggning av ärendena 
21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. 

   Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

   Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i 
tillkännagivandet. 

   Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att 
återuppta det senare under sammanträdet.  

Yttranderätt vid sammanträdena (4 kap. 22 §, 5 kap. 32 §, 39-41 §§) 
22 § Rätt att delta i överläggningen har

- Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett 
ärende där nämndens verksamhetsområde berörs. 

- Ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett 
ärende som beredningen handlagt. 

- Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en 
interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret. 

- Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige 
behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 

23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen och årsredovisningen. 

   Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör 
revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning. 

  Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen. 

24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla 
ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt 
anställda i kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående 
sakkunniga. 
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   Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den 
utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma nämnden 
och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 

   Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får 
yttra sig under överläggningarna. 

25 § Kommunchefen och kanslichefen får delta i överläggningen i alla ärenden. 

   Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 

Talarordning och ordning vid sammanträdena 
26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har 
anmält sig och blivit uppropad. 

   Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två 
minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare 
som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. 

   Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse från 
ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller 
hennes anförande. 

   Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse. 

   Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa 
sammanträdet. 

Yrkanden 
27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 

   Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller 
läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

   Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 
skriftligt. 

Deltagande i beslut (4 kap. 24-26 §§) 
28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan 
beslutet fattas. 

   En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det 
med acklamation. 
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Omröstningar (4 kap. 24-25 §§, 5 kap. 54-56 §§ och 58 § KL samt 2 § lag (1992:339) om 
proportionellt valsätt)
29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts till att 
justera protokollet. 

   Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster med en voteringsanläggning 
eller efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. 

   Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

   Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte 
någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en angiven röst efter 
klubbslaget. 

   Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras 
omedelbart. 

30 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt 
vara omärkt, enkel och sluten. 

   En valsedel är ogiltig om den

- Upptar namnet på någon som inte är valbar, 
- Upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 
- Upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

   Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val 
finns särskilda föreskrifter i lag. 

Motioner (5 kap. 22 § 2 p KL) 
31 § En motion

- ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter. 
- får inte ta upp ämnen av olika slag.
- väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli. Den bör ges in till kommunstyrelsens 

kansli senast 14 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser ställa den.  

   En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. 

   Kommunstyrelsen ska en gång varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen bör göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni. 

De kommunalt hel- eller delägda bolagens initiativrätt (10 kap. 2-6 §§ och 5 kap. 22 § 5 
p KL) 
32 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 3-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana 
ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.  
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Interpellationer (5 kap. 59-63 §§ KL) 
33 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till 
kommunstyrelsens kansli senast 14 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa 
den. 

   En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som 
ledamot vid sammanträdet. 

   En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter då 
interpellationen ställdes. 

   Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast 14 
dagar före det sammanträde där interpellationssvaret kommer lämnas. Uppgift om att 
interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om 
sammanträdet. 

   Den ledamot som har ställt interpellationen bör få ta del av svaret senast dagen före den 
sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 

   Om en interpellation avser förhållanden i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, får den 
ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i 
företagets styrelse att besvara interpellationen. 

   Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen 
till ordföranden i kommunstyrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund där 
kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara 
interpellationen. 

   En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen 
behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 

Frågor (5 kap. 64 § KL) 
34 § En fråga ska

- vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 
- ges in till kommunstyrelsens kansli senast 14 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten 

avser att ställa den. 

   Vad som sägs i 33 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara 
skriftligt. 

   En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Beredning av ärenden (5 kap. 26-36 §§ KL)
35 §  Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige 
ska behandla ska beredas. Bestämmelser om beredningsprocessen finns i kommunallagen och Vaxholms 
stads beredningsprocess. 
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   Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller någon anställd att besluta om remiss av 
sådana ärenden. 

Återredovisning från nämnderna (6 kap 5 § KL) 
36 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag 
som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser finns i Vaxholms stads budget- och bokslutsprocess. 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning (5 kap. 24 § och 32 § KL) 
37 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

Beredning av revisorernas budget
38 § Presidiet bereder revisorernas budget

Valberedning
39 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den 
löpande mandatperioden. 

   I valberedningen ska samtliga i fullmäktige företrädda partier representeras med en ledamot och en 
ersättare vardera. 

   Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande samt en förste och andre vice 
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

   Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag 
av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. 

   Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning. 

   Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.  

Justering av protokollet (5 kap. 69 § och 8 kap. 12 § KL)
40 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter, i första hand förste och andre vice 
ordförande. 

   Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje 
ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har 
lett. 

   Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas 
skriftligt innan fullmäktige justerar den.  

Reservation (4 kap. 27 § KL)
41 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motivering ska till sitt innehåll enbart behandla ärendet och ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.  
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Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser ska 
motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet 
fattades. 

Expediering och publicering
42 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i 
protokollet. 

   Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet (tillhandahålls 
via kommunens webbplats, www.vaxholm.se). 

   Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga 
handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.  

43 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i 
8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens anslagstavla i den utsträckning 
hinder ej möter på grund av lag eller annan författning. 

42 § Protokollet ska utöver de i 8 kap. 12 § KL uppställda kraven på tillkännagivande även inom samma 
tid publiceras på kommunens webbplats, www.vaxholm.se. 

Möjlighet att lämna information
44 § Revisorerna och kommunalrådet (kommunstyrelsens ordförande) ska vid varje sammanträde ges 
möjlighet att lämna information om pågående verksamhet. 

Fullmäktigeberedning - Arvodeskommittén (3 kap. 2 § KL)
45 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en arvodeskommitté för 
den löpande mandatperioden. 

   I arvodeskommittén ska samtliga i fullmäktige företrädda partier representeras med en ledamot och 
en ersättare vardera. 

   Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande samt en vice ordförande för 
den tid som de har valts att vara ledamöter. 

   Arvodeskommittén ska bereda och lägga fram förslag i ärenden som rör arvodes- och 
pensionsreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad och därtill hörande frågor.  

   För arvodeskommittén ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet om 
nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll. I övrigt bestämmer 
arvodeskommittén själv sina arbetsformer.  

Allmänhetens frågestund 
46 § Innan fullmäktiges sammanträden hålls allmänhetens frågestund där du som invånare kan ställa 
korta frågor till politikerna. Frågestunden ska hållas maximalt 30 minuter före fullmäktiges 
sammanträden med undantag för det sammanträde där budgeten behandlas. Fullmäktiges presidium 
kan även besluta att ställa in allmänhetens frågestund om det finns särskilda skäl för detta. Frågor som 
ska ställas på den öppna frågestunden ska ha inkommit till kansliet (kansliet@vaxholm.se) senast          
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kl. 17.00 måndagen innan sammanträdesdagen. Frågeställaren läser själv upp sin inskickade fråga på 
den öppna frågestunden. Syftet med frågestunden är att ge enskilda invånare möjlighet att ställa frågor 
till fullmäktiges politiker. Frågestunden är inte ett forum för politiska kampanjer, partipolitisk debatt 
eller liknande. Följande regler gäller för allmänhetens frågestund: 

- En fråga per frågeställare får ställas vid respektive frågestund.

- Frågor och svar ska vara kortfattade. Frågeställaren disponerar maximalt 1 minut.  

- Frågor får inte beröra myndighetsutövning mot enskild. 

- Endast frågor som faller inom ramen för den kommunala kompetensen behandlas.

- Frågorna besvaras i den ordning de har lämnats in. 

- Om flera frågor är likalydande besvaras endast den först inlämnade frågan. 

- Frågor som berör ett ärende på föredragningslistan till det aktuella 

kommunfullmäktigesammanträdet får inte ställas.

- Det är fullmäktiges presidium som avgör om frågan får ställas. Presidiet föreslår vem/vilka som 

besvarar frågan. 

- Personer som innehar politiska uppdrag enligt förtroendemannaregistret i Vaxholms stad har inte 

rätt att ställa frågor vid allmänhetens frågestund. 
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 94 Bordlagt 2020-11-16- Svar på revisionsrapport gällande 
kundfakturering hyror och arrenden

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad har uppdragit till PwC att granska stadens interna 
kontroll i faktureringsprocessen avseende hyres- och arrendeavtal. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2020.

Granskningens syfte är att bedöma om nämnden för teknik, fritid och kultur har en tillräcklig intern 
kontroll avseende rutiner för fakturering av hyror och arrenden samt att uppgifterna i redovisningen är 
aktuella, fullständiga och rättvisande.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämnden för teknik, fritid och kultur inte har en helt 
tillräcklig intern kontroll i faktureringsprocessen avseende hyres- och arrendeavtal.

Rapporten utgår från följande revisionsfrågor: 

● Finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar och rutinbeskrivningar kring hantering av fakturor 
(kundfakturor avseende hyror och arrenden)? Svar: Delvis

● Finns en aktuell förteckning över samtliga avtal? Svar: Ja

● Är avtalen aktuella och undertecknade av behörig? Svar: Delvis

● Finns internkontrollmoment och avstämningsrutiner som säkerställer att:

○ Alla utförda tjänster faktureras
○ Underlag för fakturering baseras på överenskomna villkor (taxor och avgifter)
○ Upprättade fakturor överensstämmer med underlag
○ Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt

 Svar: Ja

Nämnden för teknik, fritid och kultur anser revisorernas kritik vara befogad och kommer vidta åtgärder 
för att säkerställa tillräcklig intern kontroll i faktureringsprocessen. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar att ärende 18-26 på föredragningslistan bordläggs och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar
Protokollsutdrag KF 2020-11-16/§ 71
Protokollsutdrag KS 2020-10-29/§ 132
Protokollsutdrag TFK 2020-08-27/§ 44
Svar på revisionsrapport gällande kundfaktureringar hyror och arrenden, tjänsteutlåtande 2020-07-29
Revisionsrapport - Kundfakturering hyror och arrenden 2020 Vaxholm, 2020-06-16
Missiv - Kundfakturering hyror och arrenden 2020 Vaxholm, 2020-06-16 
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Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För åtgärd: André Hagberg, sbf

Alexander Wahlstedt, sbf
Susanne Edén, sbf

För kännedom: Anders Haglund, förtroendevald revisor
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 71 Svar på revisionsrapport gällande kundfakturering hyror och 
arrenden

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs i enlighet med beslut i ärende 12 ”Policy och riktlinjer mot oegentligheter, regler för 
representation samt uppförandekod för leverantörer”.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad har uppdragit till PwC att granska stadens interna 
kontroll i faktureringsprocessen avseende hyres- och arrendeavtal. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2020.

Granskningens syfte är att bedöma om nämnden för teknik, fritid och kultur har en tillräcklig intern 
kontroll avseende rutiner för fakturering av hyror och arrenden samt att uppgifterna i redovisningen är 
aktuella, fullständiga och rättvisande.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämnden för teknik, fritid och kultur inte har en helt 
tillräcklig intern kontroll i faktureringsprocessen avseende hyres- och arrendeavtal.

Rapporten utgår från följande revisionsfrågor: 

● Finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar och rutinbeskrivningar kring hantering av fakturor 
(kundfakturor avseende hyror och arrenden)? Svar: Delvis

● Finns en aktuell förteckning över samtliga avtal? Svar: Ja

● Är avtalen aktuella och undertecknade av behörig? Svar: Delvis

● Finns internkontrollmoment och avstämningsrutiner som säkerställer att:

○ Alla utförda tjänster faktureras
○ Underlag för fakturering baseras på överenskomna villkor (taxor och avgifter)
○ Upprättade fakturor överensstämmer med underlag
○ Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt

 Svar: Ja

Nämnden för teknik, fritid och kultur anser revisorernas kritik vara befogad och kommer vidta åtgärder 
för att säkerställa tillräcklig intern kontroll i faktureringsprocessen. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-10-29/§ 132
Protokollsutdrag TFK 2020-08-27/§ 44
Svar på revisionsrapport gällande kundfaktureringar hyror och arrenden, tjänsteutlåtande 2020-07-29
Revisionsrapport - Kundfakturering hyror och arrenden 2020 Vaxholm, 2020-06-16
Missiv - Kundfakturering hyror och arrenden 2020 Vaxholm, 2020-06-16 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: André Hagberg, sbf

Alexander Wahlstedt, sbf
Susanne Edén, sbf
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Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

För kännedom: Anders Haglund, förtroendevald revisor
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 132 Svar på revisionsrapport gällande kundfakturering hyror och 
arrenden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad har uppdragit till PwC att granska stadens interna 
kontroll i faktureringsprocessen avseende hyres- och arrendeavtal. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2020.

Granskningens syfte är att bedöma om nämnden för teknik, fritid och kultur har en tillräcklig intern 
kontroll avseende rutiner för fakturering av hyror och arrenden samt att uppgifterna i redovisningen är 
aktuella, fullständiga och rättvisande.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämnden för teknik, fritid och kultur inte har en helt 
tillräcklig intern kontroll i faktureringsprocessen avseende hyres- och arrendeavtal.

Rapporten utgår från följande revisionsfrågor: 

● Finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar och rutinbeskrivningar kring hantering av fakturor 
(kundfakturor avseende hyror och arrenden)? Svar: Delvis

● Finns en aktuell förteckning över samtliga avtal? Svar: Ja

● Är avtalen aktuella och undertecknade av behörig? Svar: Delvis

● Finns internkontrollmoment och avstämningsrutiner som säkerställer att:

○ Alla utförda tjänster faktureras
○ Underlag för fakturering baseras på överenskomna villkor (taxor och avgifter)
○ Upprättade fakturor överensstämmer med underlag
○ Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt

 Svar: Ja

Nämnden för teknik, fritid och kultur anser revisorernas kritik vara befogad och kommer vidta åtgärder 
för att säkerställa tillräcklig intern kontroll i faktureringsprocessen. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till nämnden för teknik, fritid och kulturs beslutsförslag och finner bifall till eget 
yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag TFK 2020-08-27/§ 44
Svar på revisionsrapport gällande kundfaktureringar hyror och arrenden, tjänsteutlåtande 2020-07-29
Revisionsrapport - Kundfakturering hyror och arrenden 2020 Vaxholm, 2020-06-16
Missiv - Kundfakturering hyror och arrenden 2020 Vaxholm, 2020-06-16 
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För åtgärd: André Hagberg, sbf

Alexander Wahlstedt, sbf
Susanne Edén, sbf

För kännedom: Anders Haglund, förtroendevald revisor
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 44 Revisionsrapport - Kundfakturering hyror och arrenden 2020

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Förvaltningens svar på revisionsrapporten godkänns och antas som sitt eget. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 
informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad har uppdragit till PwC att granska stadens interna 
kontroll i faktureringsprocessen avseende hyres- och arrendeavtal. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2020.

Granskningens syfte är att bedöma om nämnden för teknik, fritid och kultur har en tillräcklig intern 
kontroll avseende rutiner för fakturering av hyror och arrenden samt att uppgifterna i redovisningen är 
aktuella, fullständiga och rättvisande.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämnden för teknik, fritid och kultur inte har en helt 
tillräcklig intern kontroll i faktureringsprocessen avseende hyres- och arrendeavtal.

Rapporten utgår från följande revisionsfrågor: 

● Finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar och rutinbeskrivningar kring hantering av fakturor 
(kundfakturor avseende hyror och arrenden)? Svar: Delvis

● Finns en aktuell förteckning över samtliga avtal? Svar: Ja

● Är avtalen aktuella och undertecknade av behörig? Svar: Delvis

● Finns internkontrollmoment och avstämningsrutiner som säkerställer att:

○ Alla utförda tjänster faktureras
○ Underlag för fakturering baseras på överenskomna villkor (taxor och avgifter)
○ Upprättade fakturor överensstämmer med underlag
○ Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt

 Svar: Ja

Nämnden för teknik, fritid och kultur anser revisorernas kritik vara befogad och kommer vidta åtgärder 
för att säkerställa tillräcklig intern kontroll i faktureringsprocessen. 

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

Handlingar
Svar på revisionsrapport gällande kundfaktureringar hyror och arrenden, tjänsteutlåtande 2020-07-29

Revisionsrapport - Kundfakturering hyror och arrenden 2020 Vaxholm, 2020-06-16

Missiv - Kundfakturering hyror och arrenden 2020 Vaxholm, 2020-06-16 
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Nämnden för teknik, fritid och kultur

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kommunstyrelsen

André Hagberg, sbf
Alexander Wahlstedt, sbf
Susanne Edén, sbf

För kännedom: Anders Haglund, förtroendevald revisor
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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

Svar på revisionsrapport gällande kundfakturering hyror och arrenden

Förslag till beslut
Förvaltningens svar på revisionsrapporten godkänns och antas som sitt eget. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 
informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad har uppdragit till PwC att granska stadens interna 
kontroll i faktureringsprocessen avseende hyres- och arrendeavtal. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2020.

Granskningens syfte är att bedöma om nämnden för teknik, fritid och kultur har en tillräcklig intern 
kontroll avseende rutiner för fakturering av hyror och arrenden samt att uppgifterna i redovisningen är 
aktuella, fullständiga och rättvisande.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämnden för teknik, fritid och kultur inte har en helt 
tillräcklig intern kontroll i faktureringsprocessen avseende hyres- och arrendeavtal.

Rapporten utgår från följande revisionsfrågor: 
● Finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar och rutinbeskrivningar kring hantering av fakturor 
(kundfakturor avseende hyror och arrenden)? Svar: Delvis

● Finns en aktuell förteckning över samtliga avtal? Svar: Ja

● Är avtalen aktuella och undertecknade av behörig? Svar: Delvis

● Finns internkontrollmoment och avstämningsrutiner som säkerställer att:

○ Alla utförda tjänster faktureras
○ Underlag för fakturering baseras på överenskomna villkor (taxor och avgifter)
○ Upprättade fakturor överensstämmer med underlag
○ Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt

 Svar: Ja

Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef
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Nämnden för teknik, fritid och kultur anser revisorernas kritik vara befogad och kommer vidta åtgärder 
för att säkerställa tillräcklig intern kontroll i faktureringsprocessen. 

Ärendebeskrivning
Utifrån revisorernas riskanalys för 2020 har revisorerna beslutat att, som ett led i den årliga 
granskningen, genomföra en granskning av internkontroll och kundfakturering avseende hyror och 
arrenden.

Förvaltningen under nämnden teknik, fritid och kultur hanterar flera olika typer av kundfakturering. 
Inom ramen för granskningen har följande avgränsning gjorts: 

 Externa lokalhyresavtal – Granskas 
 Arrendeavtal – Granskas 
 Kundfakturering relaterat till taxor och avgifter – Granskas 
 Avtal relaterat till bolag – Ej föremål för granskning 
 Bostäder för socialförvaltningens räkning – Ej föremål för granskning 
 Hyresbostäder enligt riktlinjer från nämnd för seniorer – Ej föremål för granskning 
 Interna lokalhyresavtal (interndebiteras via balanskonton) – Ej föremål för granskning 

Granskningen har genomförts genom en dokumentanalys av för granskningen relevanta dokument. 
Fokus i granskningen har varit verifiering genom stickprovskontroll av att ett antal kundfakturor och 
tillhörande avtal/överenskommelser.

Efter genomförd granskning bedömer revisorerna att nämnden inter har en helt tillräcklig intern kontroll 
i faktureringsprocessen. Bedömningen utgår från resultatet av respektive revisionsfråga som redovisas 
nedan:

Revisionsfråga 1: Finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar och rutinbeskrivningar kring hantering 
av fakturor (kundfakturor avseende hyror och arrenden)?
Av genomförd granskning kan vi konstatera att det i allt väsentligt finns dokumenterade regler och 
riktlinjer avseende lokalupplåtelser. Gällande arrenden kan vi däremot konstatera att det saknas 
policydokument kring väsentliga områden såsom prissättning, vilket vi bedömer vara en brist.

Svar på revisionsfrågan: Delvis

Revisionsfråga 2: Finns en aktuell förteckning över samtliga avtal?
Både hyres- och arrendeavtal registreras i Strifast från vilket det går att erhålla kontraktslistor. Det finns 
således en aktuell förteckning över samtliga avtal för hyror och arrenden. Utöver detta har kommunen 
infört rutiner för att löpande hålla dessa ajour vilket görs genom separata listor. Rutinerna uppges vara 
mer utvecklade avseende lokalhyror än för arrenden. Genomförd stickprovs-granskning påvisar att 
kontraktslistan är aktuell.

Svar på revisionsfrågan: Ja
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Revisionsfråga 3: Är avtalen aktuella och undertecknade av behörig?
Utifrån genomförd granskning noterar vi att 2 hyresavtal inte är undertecknade, vilket vi bedömer vara 
en brist. I övrigt har samtliga avtal undertecknats av behörig person.

Svar på revisionsfrågan: Delvis

Revisionsfråga 4: Finns internkontrollmoment och avstämningsrutiner som säkerställer att:

  - Alla utförda tjänster faktureras Underlag för fakturering baseras på överenskomna villkor (taxor och 
avgifter)

  - Upprättade fakturor överensstämmer med underlag

  - Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt

Genomförd granskning visar att det i allt väsentligt finns internkontrollmoment och avstämningsrutiner 
som fungerar och efterlevs.

Svar på revisionsfrågan: Ja

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi nämnden för teknik, fritid och kultur att:

 Upprätta styrande och stödjande dokument avseende arrenden som regler prissättning av 
arrenden i syfte att stärka nämndens inflytande.

 Överväga om jobbtitel/roll bör framgå i avtal för den som undertecknar för att öka 
transparensen. I dagsläget anges endast namn.

 Säkerställ att samtliga avtal undertecknas.

Bedömning
Förvaltningens generella bedömning är att granskningen är väl utförd och till stöd för nämndens 
möjlighet att utveckla och förbättra sitt arbete. 

Kundfaktureringen omfattar en betydande intäkt för både tekniska enheten och fastighetsenheten och 
lokalhyresavtal tillsammans med arrendeavtal motsvarade 2019 en intäkt om ca. 10,5 mkr.

Säkerställande av tillräcklig intern kontroll avseende rutiner för fakturering av hyror och arrenden samt 
att uppgifterna i redovisningen är aktuella, fullständiga och rättvisande är därför av stor vikt.

Förvaltningens kommentarer på revisionsfrågorna, dess svar och förslag på åtgärder: 

Revisionsfråga 1: Finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar och rutinbeskrivningar kring hantering 
av fakturor (kundfakturor avseende hyror och arrenden)? Svar: Delvis
Förslag på åtgärd: Upprätta styrande och stödjande dokument avseende arrenden som reglerar 
prissättning av arrenden i syfte att stärka nämndens inflytande.

Förvaltningens kommentar: 
Både tekniska enheten och fastighetsenheten har jobbat aktivt med att uppdatera och skapa nya rutiner 
för att säkerställa en korrekt hantering av kundfaktureringen. Fokus låg till en början på att säkerställa 
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korrekta rutiner för faktureringen av befintliga avtal men har sedan efter hand flyttats till hanteringen av 
nya avtal. Prioriteringen av vilka rutiner och riktlinjer för nyskapande av avtal har utgått ifrån ekonomisk 
omfattning. Då lokalhyresavtalen omfattar drygt fyra gånger summan av markupplåtelseavtalen har 
dessa prioriterats högre. Det finns dessutom en svårighet i att ta fram generella regler och priser för 
arrenden då de till sin natur kan var mycket olika i sin utformning, omfattning och prissättning.

Utöver detta så skrivs arrendeavtal generellt på längre tid än lokalhyresavtalen och dessutom oftast på 
längre tid än fem år. Eftersom delegeringsordningen endast medger avtalsskrivning om max fem år 
anser förvaltningen att nämndens inflytande i arrendeavtalen i stor utsträckning är säkrad då de måste 
ha nämndbeslut för att tecknas.

Generella riktlinjer för hantering av nytecknande av arrendeavtal, vilken mark som kan erbjudas för 
upplåtelse och i vilket syfte, skulle dock vara till stor nytta för förvaltningen och arbete med att ta fram 
sådana kommer påbörjas.

Revisionsfråga 2: Finns en aktuell förteckning över samtliga avtal? Svar: Ja
Inga förslag på åtgärder.

Förvaltningens kommentar: 
Då fastighetsenhetens avtal är färre till antal men generellt skrivna på kortare avtalstider krävs ett mer 
aktivt arbete med omförhandling och/eller hantering av vakanser. Ett arrendeavtal som löper ut och 
resulterar i en avflytt innebär inte nödvändigtvis en vakans. Dessutom är ett enskilt avtals betydelse för 
tekniska enhetens intäkter oftast inte av samma ekonomiska betydelse som ett lokalhyresavtal då mark 
generellt inte genererar samma nivå av driftkostnader som lokaler. 

Revisionsfråga 3: Är avtalen aktuella och undertecknade av behörig? Svar: Delvis
Förslag på åtgärd:

 Överväga om jobbtitel/roll bör framgå i avtal för den som undertecknar för att öka 
transparensen. I dagsläget anges endast namn.

 Säkerställ att samtliga avtal undertecknas.

Förvaltningens kommentar:
De två avtal som saknar underskrift är kända av förvaltningen och det ena är föremål för en pågående 
omförhandling och nytt avtal förväntas kunna tecknas under året medan det andra är planerat att 
omförhandlas nästa år. 

Förbättrade rutiner antas säkerställa att avtal framgent skrivs under av behörig person och en 
kombination av att aktivt arbeta med att uppdaterade avtalsförhållanden samt internkontrollmomentet 
korrekt utfärdade kundfakturor antas över tid säkerställa att inga gamla avtal saknar korrekt underskrift. 

Förslag om att ta med jobbtitel/roll i fastighetsägarnas avtalsmallar ses över. 

Förslagets konsekvenser
Genom att genomföra revisionens rekommenderade åtgärder antas nämnden uppnå tillräcklig 
internkontroll av kundfaktureringsprocessen.
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Uppföljning och utvärdering
Uppföljning genomförs i samband med årsbokslut då internkontrollplanen återrapporteras på.

Handlingar i ärendet
Svar på revisionsrapport gällande kundfaktureringar hyror och arrenden, tjänsteutlåtande 2020-07-29

Revisionsrapport - Kundfakturering hyror och arrenden 2020 Vaxholm, 2020-06-16

Missiv - Kundfakturering hyror och arrenden 2020 Vaxholm, 2020-06-16 

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kommunstyrelsen

André Hagberg, sbf
Alexander Wahlstedt, sbf
Susanne Edén, sbf

För kännedom: Anders Haglund, förtroendevald revisor
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Revisorerna 2020-06-16 
  
  
  
 
 
 

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

 
 
 
Revisionsrapport: Faktureringsprocessen avseende hyres- och arrendeavtal  
Vi, de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad, har uppdragit till PwC att granska rutinen 
för fakturering och redovisning av hyror- och arrenden. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma om nämnden för teknik, fritid och kultur har en tillräcklig intern kontroll avseende 
rutiner för fakturering av hyror- och arrenden samt att uppgifterna i redovisningen är aktuella, 
fullständiga och rättvisande. 
 
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att nämnden för teknik, fritid 
och kultur inte har en helt tillräcklig intern kontroll i faktureringsprocessen avseende hyres- och 
arrendeavtal som säkerställer att räkenskaperna är rättvisande.  

Bedömningen baseras på att: 

• Av genomförd granskning kan vi konstatera att det i allt väsentligt finns 
dokumenterade regler och riktlinjer avseende lokalupplåtelser. Gällande arrenden 
kan vi däremot konstatera att det saknas policydokument kring väsentliga områden 
såsom prissättning, vilket vi bedömer vara en brist.   
  

• Både hyres- och arrendeavtal registreras i Strifast från vilket det går att erhålla 
kontraktslistor. Det finns således en aktuell förteckning över samtliga avtal för hyror 
och arrenden. Utöver detta har kommunen infört rutiner för att löpande hålla dessa 
ajour vilket görs genom separata listor. Rutinerna uppges vara mer utvecklade 
avseende lokalhyror än för arrenden. Genomförd stickprovsgranskning påvisar att 
kontraktslistan är aktuell.   
 

• Utifrån genomförd granskning noterar vi att 2 hyresavtal inte är undertecknade, vilket 
vi bedömer vara en brist. I övrigt har samtliga avtal undertecknats av behörig person.  

 
• Genomförd granskning visar att det i allt väsentligt finns internkontrollmoment och 

avstämningsrutiner som fungerar och efterlevs. 
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Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi nämnden för teknik, fritid och kultur att:  
 

• Upprätta styrande och stödjande dokument avseende arrenden som regler 
prissättning av arrenden i syfte att stärka nämndens inflytande. 

• Överväga om jobbtitel/roll bör framgå i avtal för den som undertecknar för att öka 
transparensen. I dagsläget anges endast namn. 

• Säkerställ att samtliga avtal undertecknas.  
 
Revisionen önskar få svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av 
granskningens resultat och lämnade rekommendationer.  
Revisionen beslutar att överlämna rapporten till Nämnden för teknik, fritid och kultur för 
yttrande senast den 31 augusti 2020 samt till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för 
kännedom. 
 
För Vaxholms stads förtroendevalda revisorer 
 
 
 
Anders Haglund   
Ordförande      
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en granskning 

av kommunens interna kontroll avseende rutiner för fakturering av hyror- och arrenden samt att 

uppgifterna i redovisningen är aktuella, fullständiga och rättvisande. 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att nämnden för teknik, fritid och 

kultur inte har en helt tillräcklig intern kontroll i faktureringsprocessen avseende hyres- och arren-

deavtal som säkerställer att räkenskaperna är rättvisande.  

Bedömningen baseras på bedömningen av respektive revisionsfråga, vilket framgår av kapitel 2 

samt sammanfattat nedan.  

Revisionsfråga 1: Finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar och rutinbeskrivningar kring 
hantering av fakturor (kundfakturor avseende hyror och arrenden)? 

Av genomförd granskning kan vi konstatera att det i allt väsentligt finns dokumenterade regler och 

riktlinjer avseende lokalupplåtelser. Gällande arrenden kan vi däremot konstatera att det saknas 

policydokument kring väsentliga områden såsom prissättning, vilket vi bedömer vara en brist.    

Svar på revisionsfrågan: Delvis 

Revisionsfråga 2: Finns en aktuell förteckning över samtliga avtal? 

Både hyres- och arrendeavtal registreras i Strifast från vilket det går att erhålla kontraktslistor. Det 

finns således en aktuell förteckning över samtliga avtal för hyror och arrenden. Utöver detta har 

kommunen infört rutiner för att löpande hålla dessa ajour vilket görs genom separata listor. Ruti-

nerna uppges vara mer utvecklade avseende lokalhyror än för arrenden. Genomförd stickprovs-

granskning påvisar att kontraktslistan är aktuell.   

Svar på revisionsfrågan: Ja 

Revisionsfråga 3: Är avtalen aktuella och undertecknade av behörig? 

Utifrån genomförd granskning noterar vi att 2 hyresavtal inte är undertecknade, vilket vi bedömer 

vara en brist. I övrigt har samtliga avtal undertecknats av behörig person.  

Svar på revisionsfrågan: Delvis  

Revisionsfråga 4: Finns internkontrollmoment och avstämningsrutiner som säkerställer att: 

- Alla utförda tjänster faktureras 

Underlag för fakturering baseras på överenskomna villkor (taxor och avgifter) 

- Upprättade fakturor överensstämmer med underlag  

- Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt 

 

Genomförd granskning visar att det i allt väsentligt finns internkontrollmoment och avstämningsru-

tiner som fungerar och efterlevs. 

Svar på revisionsfrågan: Ja 
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Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi nämnden för teknik, fritid och kultur att:  

 Upprätta styrande och stödjande dokument avseende arrenden som regler prissättning av 

arrenden i syfte att stärka nämndens inflytande. 

 Överväga om jobbtitel/roll bör framgå i avtal för den som undertecknar för att öka transpa-

rensen. I dagsläget anges endast namn. 

 Säkerställ att samtliga avtal undertecknas.  
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Fakturering av hyror och arrenden innebär ofta en manuell hantering och hanteras i sidoordnade 

verksamhetssystem. Manuell hantering eller sällan hantering är ofta förenad med viss risk att fel 

ska uppstå. Det kan vara svårt att i alla delar upprätthålla kompetens och enhetlighet i kontrollerna. 

 

Utifrån revisorernas riskanalys för 2020 har revisorerna beslutat att, som ett led i den årliga 

granskningen, genomföra en granskning av internkontroll och kundfakturering avseende hyror och 

arrenden. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte är att bedöma om nämnden för teknik, fritid och kultur har en tillräcklig intern 

kontroll avseende rutiner för fakturering av hyror- och arrenden samt att uppgifterna i redovisning-

en är aktuella, fullständiga och rättvisande. 

 

Följande revisionsfrågor används för att svara mot syftet:  

 
● Finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar och rutinbeskrivningar kring hantering av faktu-

ror (kundfakturor avseende hyror och arrenden)? 
● Finns en aktuell förteckning över samtliga avtal? 
● Är avtalen aktuella och undertecknade av behörig? 
● Finns internkontrollmoment och avstämningsrutiner som säkerställer att: 

○ Alla utförda tjänster faktureras 
○ Underlag för fakturering baseras på överenskomna villkor (taxor och avgifter) 
○ Upprättade fakturor överensstämmer med underlag  
○ Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt 

1.3. Revisionskriterier 

Revisionskriterier utgörs av:  

● Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning  
● Kommunens egna rutiner/riktlinjer 

 

1.4. Avgränsning 

Granskningen avgränsas till nämnden för teknik, fritid och kultur och revisionsfrågor.  

Förvaltningen under nämnden teknik, fritid och kultur hanterar flera olika typer av kundfakturering. 
Inom ramen för granskningen har följande avgränsning gjorts:  

 Externa lokalhyresavtal – Granskas  

 Arrendeavtal – Granskas  

 Kundfakturering relaterat till taxor och avgifter – Granskas 

 Avtal relaterat till bolag – Ej föremål för granskning  

 Bostäder för socialförvaltningens räkning – Ej föremål för granskning  

 Hyresbostäder enligt riktlinjer från nämnd för seniorer – Ej föremål för granskning  

 Interna lokalhyresavtal (interndebiteras via balanskonton) – Ej föremål för granskning 
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1.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom en dokumentanalys av för granskningen relevanta doku-

ment. Fokus i granskningen har varit verifiering genom stickprovskontroll av att ett antal kundfaktu-

ror och tillhörande avtal/överenskommelser. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Revisionsfråga 1 

2.1.1. Iakttagelser 

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av följande styrande och stödjande dokument:  

 Delegeringsordning nämnden för teknik, fritid och kultur (TFK §14/2020-04-26). 

 Vidaredelegering nämnden för teknik, fritid och kultur (TFK 2017/60.002.002). 

 Riktlinjer för hantering av vakanta lokaler. 

 Taxor och avgifter. 

 Förslag till avgiftsmodell för arrenden med båtklubbar inom Vaxholms stad (TFK 
2018/62.825). 

 Tillägg till avgiftsmodellen för arrenden med båtklubbar inom Vaxholm stad (TFK 
2018/62.825). 

 Instruktioner – hyresdebitering och årlig uppdatering av KPI Index.  

Under 2020 har kommunen tagit fram riktlinjer kring hanteringen av vakanta lokaler, vilket doku-

menteras i Riktlinjer för hantering av vakanta lokaler. Kommunens lokalbestånd syftar först och 

främst till att möjliggöra kommunal verksamhet i egen regi. Extern uthyrning tillämpas när staden 

äger lokaler som inte behövs till kärnverksamhet eller då det finns ett långsiktigt behov av kommu-

nalt ägarskap trots att ingen kommunal verksamhet bedrivs i fastigheten. Av riktlinjerna framgår att 

upplåtelser till konkurrensutsatta bolag ska ske på marknadsmässiga villkor. Har inga intressenter 

hört av sig inom utsatt tidsfrist bedöms lämpligheten i att hyra ut på öppen marknad tillsammans 

med berörda interna hyresgäster. Givet att denna bedömning är positiv uppskattas en marknads-

hyresnivå och lokalen annonseras öppet på stadens hemsida samt via relevant förmedlingstjänst. 

Villkoret för en lämplig verksamhet till lokalen måste vara uppfyllt för att få hyra en lokal. Uthyrning 

av lokaler görs till bland annat förskolor, brandstationer, restauranger och kontorslokaler. 

Lägenhetsarrenden och anläggningsarrenden som används till bland annat båtklubbar, golfbanor 

och basstationer för mobiltelefoni är exempel på arrenden Vaxholm innehar. Av delegationsord-

ningen och instruktioner till uppdatering av KPI index framgår kommunens regler och riktlinjer av-

seende arrenden. Vi kan konstatera att dokumenten inte innehåller några tydliga direktiv kring 

prissättning av arrenden, det föreligger endast förslag till beslut som ännu inte är fastställda. Detta 

bekräftas även i genomförda intervjuer. Enligt uppgift föreligger endast dokumenterade riktlinjer 

kring omförhandling av befintliga avtal medan det saknas policydokument kring prissättning. Av-

saknaden beror på att det är problematiskt att sätta pris på arrenden då det föreligger olika typer 

Finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar och rutinbeskrivningar kring hante-
ring av fakturor (kundfakturor avseende hyror och arrenden)? 
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av arrenden och därmed ingen tydlig grund att basera priset på. Av delegationsordningen framgår 

att fastighetschef har behörighet att teckna arrendeavtal.  

Kommunens hyres- och arrendeavtal finns registrerade i systemet Strifast. Dokumenterade in-

struktioner finns framtaget kring hyresdebiteringen vilket initieras från Strifast och därefter automa-

tiskt integreras till ekonomisystemet Raindance. I samband med aviseringen erhålls en verifikat-

ionslista på skapade fakturor vilken stäms av mot registrerade avtal i syfte att säkerställa fullstän-

digheten i aviseringen. Kontrollen är en del av internkontrollplanen 2020. Kontrollerna sker löpande 

och dokumenteras. Vi har tagit del av en sådan kontroll som visade att verifikationslistan stämde 

mot avtal.  

Utöver de löpande hyres- och arrendeavtalen sker även tillfälliga lokalupplåtelser såsom timhyra 

av en idrottslokal. Denna uthyrning baseras på en fastslagen taxa och faktureras manuellt per hyrd 

tidsenhet. Det finns i dagsläget inte något systemstöd för de tillfälliga lokalupplåtelserna men 

kommunen undersöker möjligheterna att införa det.  

Andrahandsuthyrning styrs av Jordabalken och får inte ske utan hyresvärdens medgivande. Utöver 

detta föreligger inga generella riktlinjer kring vidareuthyrning av Vaxholms lokaler och arrenden. 

2.1.2. Bedömning 

Av genomförd granskning kan vi konstatera att det i allt väsentligt finns dokumenterade regler och 

riktlinjer avseende lokalupplåtelser. Gällande arrenden kan vi däremot konstatera att det saknas 

policydokument kring väsentliga områden såsom prissättning, vilket vi bedömer vara en brist.    

Svar på revisionsfrågan: Delvis 

 

2.2. Revisionsfråga 2 

2.2.1. Iakttagelser 

Samtliga hyres- och arrendeavtal registreras i kommunens verksamhetssystem Strifast. Ur detta 

system går det att generera kontraktslistor över registrerade och aktiva avtal. Av kontraktslistorna 

framgår information om bland annat avtalens startdatum, indexuppräkning, årsbelopp samt om 

avtalen ska omförhandlas. För att hålla förteckningen ajour finns ett dokument som heter Externa 

avtal med sammanställning över bland annat alla hyror och inhyrda lokaler till verksamheterna. 

Motsvarande uppföljningslista finns inte avseende arrenden.  

Som ett led i granskningen har vi verifierat 16 avtal från kontraktslistan (8 hyresavtal, 8 arrendeav-

tal). Verifieringen har gjorts med avseende på att avisering har gjorts från avtalen och att detta är i 

överensstämmelse med avtalet i syfte att kontrollera att kontraktslistan är aktuell. Verifieringen 

gjordes utan anmärkning.  

De verifierade avtalen är tecknade mellan åren 1996 och 2017. Indexering tillämpas för tio av 16 

avtal. Se bilaga 1 för sammanställning.  

2.2.2. Bedömning 

Både hyres- och arrendeavtal registreras i Strifast från vilket det går att erhålla kontraktslistor. Det 

finns således en aktuell förteckning över samtliga avtal för hyror och arrenden. Utöver detta har 

Finns en aktuell förteckning över samtliga avtal? 
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kommunen infört rutiner för att löpande hålla dessa ajour vilket görs genom separata listor. Ruti-

nerna uppges vara mer utvecklade avseende lokalhyror än för arrenden. Genomförd stickprovs-

granskning påvisar att kontraktslistan är aktuell.   

Svar på revisionsfrågan: Ja 

2.3. Revisionsfråga 3 

2.3.1. Iakttagelser 

Av delegationsordning antagen av nämnden för teknik, fritid och kultur (§14/2020-04-06) framgår 

att fastighetschef har rätt att teckna avtal avseende hyror och arrenden. Det flesta avtal är teck-

nade utan tidsbegränsning, istället förlängs avtalen om de inte sägs upp. I den mån det är möjligt 

vill man ha tidsbegränsade avtal, men enligt uppgift kan det vara problematiskt att hyra ut bland 

annat skolor och förskolor på begränsad tid.  

Samtliga avtal skapas via ett försystem där man utgår från fastighetsägarnas mallar. Avtalen avse-

ende hyror och arrenden sparas i hyresgästsystemet Strifast. Lokalhyror och bostadsrättsavtal 

återfinns även i kommunens arkiv.  

Vi har verifierat 16 avtal (8 st hyror, 8 st arrenden) med syfte att säkerställa att behörig person 

undertecknar avtalen. I granskningen noterades att 2 av 16 granskade avtal inte var underteck-

nade. Resterande 14 av 16 avtal var undertecknade av behörig person. Vidare noterades att för 

samtliga avtal framgår inte den undertecknades roll/titel, endast namn, vilket i en föränderlig orga-

nisation kan medföra att det över tid är svårt att säkerställa vilken funktion som har godkänt avtalet.  

 

2.3.2. Bedömning 

Utifrån genomförd granskning noterar vi att 2 hyresavtal inte är undertecknade, vilket vi bedömer 

vara en brist. I övrigt har samtliga avtal undertecknats av behörig person.  

Svar på revisionsfrågan: Delvis  

2.4. Revisionsfråga 4 

2.4.1. Iakttagelser 

Vi har tagit del av kommunens internkontrollplan 2020 och kan konstatera att det finns ett antal 

kontrollmoment med bäring på kundfakturering. I 2020 års internkontrollplan ska kommunen dels 

varje tertial göra en kontoavstämning mellan avtal och kundreskontra. Dels ska kommunen kontrol-

Finns internkontrollmoment och avstämningsrutiner som säkerställer att: 
  - Alla utförda tjänster faktureras 
 - Underlag för fakturering baseras på överenskomna villkor (taxor och 

avgifter) 
  - Upprättade fakturor överensstämmer med underlag  
  - Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt 

Är avtalen aktuella och undertecknade av behörig? 
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lera att kundfakturorna är korrekt utfärdade för att säkerställa att faktureringen baseras på över-

enskomna villkor. För att kontrollera detta sker löpande stickprovskontroller av personer som inte 

själv utfärdad fakturan för att på så vis få en tvåhandsprincip. Vi har tagit del av en internkontroll 

där en kontoavstämning har genomförts mellan bokförda intäkter och förfallna kundfordringar i 

reskontran. 

Betalningsuppföljning görs via ekonomisystemet och sker månatligen. Betalningspåminnelser och 

inkassokrav skickas automatiskt via ekonomienheten. Dock sker ingen ytterligare åtgärd för att 

inhämta betalningen på en förfallen faktura efter att ett inkassokrav har skickats ut. Enligt uppgift är 

detta ett utvecklingsområde då det inte sker någon kommunikation från ekonomienheten per 

automatik.  

Nedan sammanfattas våra revisionella iakttagelser utifrån de olika kontrollmomenten i revisions-

frågan:  

Kontrollmoment/avstämningsrutin Iakttagelser 

”Alla utförda tjänster faktureras” Faktureringen sker via Strifast och automatise-
rad. Den enda handpåläggningen består av att 
initiera aviseringen. Däremot sker alla tillfälliga 
uthyrningar med timfakturering manuellt. Kom-
munen undersöker möjligheter för att införa ett 
bokningssystem.  
 
Vi har tagit del av en månadskontroll som ge-
nomförs månatligen vid hyresdebitering. Tek-
niska enheten tar fram ett faktureringssam-
mandrag som skickas till ekonomiavdelningen. 
Ekonomiavdelningen skickar sedan tillbaka en 
fakturajournal från Raindance. Tekniska enhet-
en stämmer därefter av att underlagen över-
ensstämmer med varandra. Det finns en doku-
menterad instruktion till kontrollen.  

”Underlag för fakturering baseras på över-
enskomna villkor (taxor och avgifter)” 
 
”Upprättade fakturor överensstämmer med 
underlag” 

Samtlig fakturering baseras på avtal vilka finns 
registrerade i verksamhetssystemet Strifast. I 
avtalen framgår om indexering ska ske. Det 
finns en dokumenterad instruktion avseende 
årlig indexering av avtal. Indexeringen utgår 
från KPI, vilket registreras i hyresgästsystemet 
Strifast. Index måste registreras i Strifast före 
januari månadsfakturering, det vill säga fakture-
ring som sker i december med anledning av 
förskottsfakturering. Därefter publiceras nytt 
index i mitten av november.  
 
Vi har genomfört en verifiering av 16 avtal (8 st 
hyror, 8 st arrenden). Kontroll har gjorts med 
avseende på att avtal, registrering i Strifast 
samt avisering överensstämmer. I verifieringen 
granskades 14 av 16 avtal utan anmärkning. 
För 2 hyresavtal noterades en avvikelse mellan 
fakturerat pris och avtal. Vid uppföljning med 
kommunen har vi erhållit erforderliga förkla-
ringar till avvikelserna. Vidare har vi kontrollerat 
indexering på dessa 16 avtal där samtliga var 
korrekta.  

”Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt” Registrering av avtal sker i samband med av-
talstecknandet. I förekommande fall då ett avtal 
skulle registreras efter avtalets startperiod går 
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det att genomföra en bakåtdaterad fakturering. 
Avsaknad av fakturering noteras i samband 
med den månadskontroll som görs vid fakture-
ring.  

 

2.4.2. Bedömning 

Genomförd granskning visar att det i allt väsentligt finns internkontrollmoment och avstämningsru-

tiner som fungerar och efterlevs. 

Svar på revisionsfrågan: Ja 
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 Revisionell bedömning 
Mot bakgrund av genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att nämnden för tek-

nik, fritid och kultur inte har en helt tillräcklig intern kontroll i faktureringsprocessen avseende hy-

res- och arrendeavtal som säkerställer att räkenskaperna är rättvisande. Den sammantagna revis-

ionella bedömningen baseras på utfallet av genomförd granskning och bedömning av de fyra revis-

ionsfrågorna. 

 

3.1. Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi nämnden för teknik, fritid och kultur att: 

 Upprätta styrande och stödjande dokument avseende arrenden som regler prissättning av 

arrenden i syfte att stärka nämndens inflytande. 

 Överväga om jobbtitel/roll bör framgå i avtal för den som undertecknar för att öka transpa-

rensen. I dagsläget anges endast namn. 

 Säkerställ att samtliga avtal undertecknas. 
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 Bedömningar utifrån revis-
ionsfråga 

Nedan presenteras bedömningen av respektive revisionsfråga.  

4.1. Bedömningar mot revisionsfråga 

Revisionsfråga Kommentar  

Revisionsfråga 1 

Finns dokumenterade riktlin-
jer/anvisningar och rutinbeskriv-
ningar kring hantering av fakturor 
(kundfakturor avseende hyror och 
arrenden)? 

 

Delvis 

Av genomförd granskning kan vi kon-
statera att det i allt väsentligt finns 
dokumenterade regler och riktlinjer 
avseende lokalupplåtelser. Gällande 
arrenden kan vi däremot konstatera att 
det saknas policydokument kring vä-
sentliga områden såsom prissättning, 
vilket vi bedömer vara en brist.    

 

Revisionsfråga 2 

Finns en aktuell förteckning över 
samtliga avtal? 

 

Ja 

Både hyres- och arrendeavtal registre-
ras i Strifast från vilket det går att er-
hålla kontraktslistor. Det finns således 
en aktuell förteckning över samtliga 
avtal för hyror och arrenden. Utöver 
detta har kommunen infört rutiner för 
att löpande hålla dessa ajour vilket 
görs genom separata listor. Rutinerna 
uppges vara mer utvecklade avseende 
lokalhyror än för arrenden. Genomförd 
stickprovsgranskning påvisar att kon-
traktslistan är aktuell.   

 

Revisionsfråga 3 

Är avtalen aktuella och underteck-
nade av behörig? 

 

Delvis 

Utifrån genomförd granskning noterar 
vi att 2 hyresavtal inte är underteck-
nade, vilket vi bedömer vara en brist. I 
övrigt har samtliga avtal undertecknats 
av behörig person.  

 

Revisionsfråga 4Finns internkon-
trollmoment och avstämningsru-
tiner som säkerställer att: 

○ Alla utförda tjänster faktureras 
○ Underlag för fakturering baseras 

på överenskomna villkor (taxor 
och avgifter) 

○ Upprättade fakturor överens-
stämmer med underlag  

○ Registrering av underlag sker vid 
rätt tidpunkt 

Ja 

Genomförd granskning visar att det i 
allt väsentligt finns internkontrollmo-
ment och avstämningsrutiner som 
fungerar och efterlevs. 
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av Vaxholms stads förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de för-

utsättningar som framgår av projektplan från den 2020-04-23. PwC ansvarar inte utan särskilt åta-

gande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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Bilaga 1   
Avtal  Avtalstecknande Indexering 

Hyresavtal 1 2012 nej 

Hyresavtal 2 2012 nej 

Hyresavtal 3 2009 ja 

Hyresavtal 4 2012 nej 

Hyresavtal 5 2017 nej 

Hyresavtal 6 1999 ja 

Hyresavtal 7 2011 nej 

Hyresavtal 8 2004 ja 

Arrendeavtal 1 1996 ja 

Arrendeavtal 2 2013 ja 

Arrendeavtal 3 2009 ja 

Arrendeavtal 4 2016 nej 

Arrendeavtal 5 2017 ja 

Arrendeavtal 6 2017 ja 

Arrendeavtal 7 2006 ja 

Arrendeavtal 8 2014 ja 
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Protokoll Kommunfullmäktige
2020-12-14

Änr KS 2020/119.024
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 95 Bordlagt 2020-11-16- Svar på motion (Rickard Gille (-) m.fl.) om 
riktlinjer för arvodering

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs i enlighet med beslut i ärende 18. 

Ärendebeskrivning
Motionärerna yrkar i rubricerad motion att arvodeskommittén får i uppdrag att ta fram ”Riktlinjer för 
arvodering” att föreläggas KF för beslut innan 2020 års utgång. 

Som bakgrund till yrkandet framförs att Vaxholm har ett reglemente för arvodering av förtroendevalda 
som innehåller bestämmelser för vad som ska arvoderas och med hur mycket men att vi inte har några 
riktlinjer/policy för området. Med riktlinjer/policy tydliggörs vilka principer som ska vara vägledande vid 
utformning av arvodesreglerna. Detta är viktigt ur en rättviseaspekt och ur ett demokratiskt perspektiv. 
Motionärerna ger vidare exempel på riktlinjer från andra kommuner.  

Som motionärerna framhåller är det brukligt att arvodena ses över inför en ny mandatperiod och ett 
reviderat arvodesreglemente bör antas av kommunfullmäktige senast under våren för valår. 
Förvaltningen instämmer med motionärerna i att det finns ett behov av en översyn av befintligt 
arvodesreglemente. 

Gällande innehållet i de exempel på riktlinjer som motionärerna presenterar så har förvaltningen inga 
synpunkter. Finns det ett behov och en politisk vilja till att tydliggöra vilka principer som gäller vid 
arvodering så ser förvaltningen ingen nackdel med detta. 

Förvaltningen anser däremot att det finns en vinst i att inarbeta sådana principer i arvodesreglementet 
och inte ha separata riktlinjer. Detta på grund av att det kan finnas en risk i att innehållet i de eventuella 
riktlinjerna och i reglementet kommer vara så starkt sammankopplade att man kommer behöva ha båda 
styrdokumenten tillhands för att få en samlad bild av Vaxholms stads regler för arvodering. 
Förvaltningen bedömer därav att det blir tydligare för såväl allmänhet som förtroendevalda att ha ett 
samlat styrdokument för arvodering av förtroendevalda att förhålla sig till. 

Men hänvisning till ovanstående så anser förvaltningen att motionen är besvarad och föreslår att 
motionen överlämnas till arvodeskommittén som underlag i deras översyn av arvodesreglementet inför 
ny mandatperiod.  

Handlingar
Protokollsutdrag KF 2020-11-16/§ 72
Protokollsutdrag KS 2020-10-29/§ 146
Protokollsutdrag AU 2020-10-21/§ 41
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-09-11
Motion: Riktlinjer för arvodering 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Arvodeskommittén

Kansliet  
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Protokoll Kommunfullmäktige
2020-11-16

Änr KS 2020/119.024
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 72 Svar på motion (Rickard Gille (-) m.fl.) om riktlinjer för arvodering

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs i enlighet med beslut i ärende 12 ”Policy och riktlinjer mot oegentligheter, regler för 
representation samt uppförandekod för leverantörer”.

Ärendebeskrivning
Motionärerna yrkar i rubricerad motion att arvodeskommittén får i uppdrag att ta fram ”Riktlinjer för 
arvodering” att föreläggas KF för beslut innan 2020 års utgång. 

Som bakgrund till yrkandet framförs att Vaxholm har ett reglemente för arvodering av förtroendevalda 
som innehåller bestämmelser för vad som ska arvoderas och med hur mycket men att vi inte har några 
riktlinjer/policy för området. Med riktlinjer/policy tydliggörs vilka principer som ska vara vägledande vid 
utformning av arvodesreglerna. Detta är viktigt ur en rättviseaspekt och ur ett demokratiskt perspektiv. 
Motionärerna ger vidare exempel på riktlinjer från andra kommuner.  

Som motionärerna framhåller är det brukligt att arvodena ses över inför en ny mandatperiod och ett 
reviderat arvodesreglemente bör antas av kommunfullmäktige senast under våren för valår. 
Förvaltningen instämmer med motionärerna i att det finns ett behov av en översyn av befintligt 
arvodesreglemente. 

Gällande innehållet i de exempel på riktlinjer som motionärerna presenterar så har förvaltningen inga 
synpunkter. Finns det ett behov och en politisk vilja till att tydliggöra vilka principer som gäller vid 
arvodering så ser förvaltningen ingen nackdel med detta. 

Förvaltningen anser däremot att det finns en vinst i att inarbeta sådana principer i arvodesreglementet 
och inte ha separata riktlinjer. Detta på grund av att det kan finnas en risk i att innehållet i de eventuella 
riktlinjerna och i reglementet kommer vara så starkt sammankopplade att man kommer behöva ha båda 
styrdokumenten tillhands för att få en samlad bild av Vaxholms stads regler för arvodering. 
Förvaltningen bedömer därav att det blir tydligare för såväl allmänhet som förtroendevalda att ha ett 
samlat styrdokument för arvodering av förtroendevalda att förhålla sig till. 

Men hänvisning till ovanstående så anser förvaltningen att motionen är besvarad och föreslår att 
motionen överlämnas till arvodeskommittén som underlag i deras översyn av arvodesreglementet inför 
ny mandatperiod.  

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-10-29/§ 146
Protokollsutdrag AU 2020-10-21/§ 41
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-09-11
Motion: Riktlinjer för arvodering 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Arvodeskommittén

Kansliet  
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Protokoll Kommunstyrelsen
2020-10-29

Änr KS 2020/119.024
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 146 Svar på motion (Richard Gille (-) m.fl.) om riktlinjer för 
arvodering

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet. 
2. Motionen överlämnas till arvodeskommittén som underlag i deras översyn av 

arvodesreglementet inför ny mandatperiod.  

Ärendebeskrivning
Motionärerna yrkar i rubricerad motion att arvodeskommittén får i uppdrag att ta fram ”Riktlinjer för 
arvodering” att föreläggas KF för beslut innan 2020 års utgång. 

Som bakgrund till yrkandet framförs att Vaxholm har ett reglemente för arvodering av förtroendevalda 
som innehåller bestämmelser för vad som ska arvoderas och med hur mycket men att vi inte har några 
riktlinjer/policy för området. Med riktlinjer/policy tydliggörs vilka principer som ska vara vägledande vid 
utformning av arvodesreglerna. Detta är viktigt ur en rättviseaspekt och ur ett demokratiskt perspektiv. 
Motionärerna ger vidare exempel på riktlinjer från andra kommuner.  

Som motionärerna framhåller är det brukligt att arvodena ses över inför en ny mandatperiod och ett 
reviderat arvodesreglemente bör antas av kommunfullmäktige senast under våren för valår. 
Förvaltningen instämmer med motionärerna i att det finns ett behov av en översyn av befintligt 
arvodesreglemente. 

Gällande innehållet i de exempel på riktlinjer som motionärerna presenterar så har förvaltningen inga 
synpunkter. Finns det ett behov och en politisk vilja till att tydliggöra vilka principer som gäller vid 
arvodering så ser förvaltningen ingen nackdel med detta. 

Förvaltningen anser däremot att det finns en vinst i att inarbeta sådana principer i arvodesreglementet 
och inte ha separata riktlinjer. Detta på grund av att det kan finnas en risk i att innehållet i de eventuella 
riktlinjerna och i reglementet kommer vara så starkt sammankopplade att man kommer behöva ha båda 
styrdokumenten tillhands för att få en samlad bild av Vaxholms stads regler för arvodering. 
Förvaltningen bedömer därav att det blir tydligare för såväl allmänhet som förtroendevalda att ha ett 
samlat styrdokument för arvodering av förtroendevalda att förhålla sig till. 

Men hänvisning till ovanstående så anser förvaltningen att motionen är besvarad och föreslår att 
motionen överlämnas till arvodeskommittén som underlag i deras översyn av arvodesreglementet inför 
ny mandatperiod.  

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2020-10-21/§ 41
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-09-11
Motion: Riktlinjer för arvodering 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Arvodeskommittén

Kansliet  
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-10-21

Änr KS 2020/119.024
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 41 Svar på motion (Richard Gille (-) m.fl.) om riktlinjer för arvodering

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet. 
2. Motionen överlämnas till arvodeskommittén som underlag i deras översyn av 

arvodesreglementet inför ny mandatperiod.  

Ärendebeskrivning
Motionärerna yrkar i rubricerad motion att arvodeskommittén får i uppdrag att ta fram ”Riktlinjer för 
arvodering” att föreläggas KF för beslut innan 2020 års utgång. 

Som bakgrund till yrkandet framförs att Vaxholm har ett reglemente för arvodering av förtroendevalda 
som innehåller bestämmelser för vad som ska arvoderas och med hur mycket men att vi inte har några 
riktlinjer/policy för området. Med riktlinjer/policy tydliggörs vilka principer som ska vara vägledande vid 
utformning av arvodesreglerna. Detta är viktigt ur en rättviseaspekt och ur ett demokratiskt perspektiv. 
Motionärerna ger vidare exempel på riktlinjer från andra kommuner.  

Som motionärerna framhåller är det brukligt att arvodena ses över inför en ny mandatperiod och ett 
reviderat arvodesreglemente bör antas av kommunfullmäktige senast under våren för valår. 
Förvaltningen instämmer med motionärerna i att det finns ett behov av en översyn av befintligt 
arvodesreglemente. 

Gällande innehållet i de exempel på riktlinjer som motionärerna presenterar så har förvaltningen inga 
synpunkter. Finns det ett behov och en politisk vilja till att tydliggöra vilka principer som gäller vid 
arvodering så ser förvaltningen ingen nackdel med detta. 

Förvaltningen anser däremot att det finns en vinst i att inarbeta sådana principer i arvodesreglementet 
och inte ha separata riktlinjer. Detta på grund av att det kan finnas en risk i att innehållet i de eventuella 
riktlinjerna och i reglementet kommer vara så starkt sammankopplade att man kommer behöva ha båda 
styrdokumenten tillhands för att få en samlad bild av Vaxholms stads regler för arvodering. 
Förvaltningen bedömer därav att det blir tydligare för såväl allmänhet som förtroendevalda att ha ett 
samlat styrdokument för arvodering av förtroendevalda att förhålla sig till. 

Men hänvisning till ovanstående så anser förvaltningen att motionen är besvarad och föreslår att 
motionen överlämnas till arvodeskommittén som underlag i deras översyn av arvodesreglementet inför 
ny mandatperiod.  

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-09-11
Motion: Riktlinjer för arvodering 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Arvodeskommittén

Kansliet  
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Tjänsteutlåtande
2020-09-11

Änr KS 2020/119.024
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

Svar på motion (Richard Gille (-) m.fl.) om riktlinjer för arvodering

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet. 
2. Motionen överlämnas till arvodeskommittén som underlag i deras översyn av 

arvodesreglementet inför ny mandatperiod.  

Ärendebeskrivning
Motionärerna yrkar i rubricerad motion att arvodeskommittén får i uppdrag att ta fram ”Riktlinjer för 
arvodering” att föreläggas KF för beslut innan 2020 års utgång. 

Som bakgrund till yrkandet framförs att Vaxholm har ett reglemente för arvodering av förtroendevalda 
som innehåller bestämmelser för vad som ska arvoderas och med hur mycket men att vi inte har några 
riktlinjer/policy för området. Med riktlinjer/policy tydliggörs vilka principer som ska vara vägledande vid 
utformning av arvodesreglerna. Detta är viktigt ur en rättviseaspekt och ur ett demokratiskt perspektiv. 
Motionärerna ger vidare exempel på riktlinjer från andra kommuner.  

Som motionärerna framhåller är det brukligt att arvodena ses över inför en ny mandatperiod och ett 
reviderat arvodesreglemente bör antas av kommunfullmäktige senast under våren för valår. 
Förvaltningen instämmer med motionärerna i att det finns ett behov av en översyn av befintligt 
arvodesreglemente. 

Gällande innehållet i de exempel på riktlinjer som motionärerna presenterar så har förvaltningen inga 
synpunkter. Finns det ett behov och en politisk vilja till att tydliggöra vilka principer som gäller vid 
arvodering så ser förvaltningen ingen nackdel med detta. 

Förvaltningen anser däremot att det finns en vinst i att inarbeta sådana principer i arvodesreglementet 
och inte ha separata riktlinjer. Detta på grund av att det kan finnas en risk i att innehållet i de eventuella 
riktlinjerna och i reglementet kommer vara så starkt sammankopplade att man kommer behöva ha båda 
styrdokumenten tillhands för att få en samlad bild av Vaxholms stads regler för arvodering. 
Förvaltningen bedömer därav att det blir tydligare för såväl allmänhet som förtroendevalda att ha ett 
samlat styrdokument för arvodering av förtroendevalda att förhålla sig till. 

Kommunledningskontoret
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare
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Tjänsteutlåtande
2020-09-11

Änr KS 2020/119.024
2 av 2

Men hänvisning till ovanstående så anser förvaltningen att motionen är besvarad och föreslår att 
motionen överlämnas till arvodeskommittén som underlag i deras översyn av arvodesreglementet inför 
ny mandatperiod.  

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-09-11
Motion: Riktlinjer för arvodering 

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Arvodeskommittén

Kansliet  
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DNR. 

VAXHOLMS STAD ) 
Kommunlednir(Jskontoret 

Vaxholm 2020-05-25 2020 -05-~ 

HANDLÄGGARE 

Motion - Riktlinjer för arvodering. DEbGeS 

Arvoden för politiska uppdrag kan mer eller mindre stödja demokratin beroende på hur de utformas. 

Vaxholm har ett reglemente för arvodering av förtroendevalda som innehåller bestämmelser för vad 

som ska arvoderas och med hur mycket. Men vi har inga riktlinjer eller någon policy för området. 

Varför ser arvodesreglerna ut som de gör och vad förväntas t .ex. en nämndledamot göra för sitt 

arvode? 

Med riktlinjer/policy tydl iggörs vilka principer som ska vara vägledande vid utformning av 

arvodesreglerna. Detta är viktigt både ur en rättviseaspekt och ur ett demokratiskt perspektiv. Det är 

KF som avgör i vilken omfattning man vill att arvodena ska stödja den demokratiska processen. 

Exempel på riktlinjer från andra kommuner: 

"Närvaro ska premieras. Därför utgår som huvudregel endast ersättning vid närvaro. Arvodet är dock 

så t illtaget att det i detta även ingår ersättning för tid som bedöms krävas för att förbereda det 

aktuella sammanträdet." 

"Det enskilda arvodesbeloppet avseende fasta arvoden fastställs med beaktande av uppdragets 

omfattning, innehåll samt bedömt behov av arbetsinsats och ansvar t ill viss procentandel av ett 
basarvode." 

"Sammanträdesarvodet är så ti lltaget att det omfattar ersättning för genomläsning av underlag och 

övriga förberedelser inför sammanträdet." 

"Vid justering av protokoll erhålls ett särskiltjusteringsarvode om inte justering sker i anslutning till 
sammanträdet." 

Ovanstående exempel är enbart axplock från olika kommuner. 

Det är brukligt att se över arvodena inför en ny mandatperiod. Innan detta görs vore det lämpligt att 

etablera Vaxholms "Riktlinjer för arvodering". Fastställande av dessa riktlinjer kommer att avgöra om 
arvodes reglementet behöver ändras eller ej. 

Vi föreslår därför att Arvodeskommitten uppdras att ta fram "Riktlinjer för Arvodering" att 
föreläggas KF för beslut innan 2020 års utgång. 

~ ~~§/m??S ~&-, 
Sara Strandberg (V) Karin Urbina Rutström (MP) 
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Protokoll Kommunfullmäktige
2020-12-14

Änr KS 2020/147.001
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 96 Bordlagt 2020-11-16- Svar på motion av (WP) om namnändring 
för Vaxholms stad

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs i enlighet med beslut i ärende 18. 

Ärendebeskrivning
Carl-Magnus Broström (WP) yrkar i rubricerad motion att Vaxholms stad inleder en process i syfte att 
byta namn till Waxholms stad. 

Som bakgrund till yrkandet hänvisar motionären till Vaxholms epoker och historik där staden ofta 
stavats med W och även till företag som Waxholmsbolaget, Waxholms hotell med flera. 
Motionären yrkar i det fall det inte går att uppnå större politisk enighet i frågan att en folkomröstning 
genomförs i samband med kommande allmänna val  år 2022. 

Beslut om ändring av namn på kommun fattas av Regeringen enligt lag (1979:411) om ändringar i 
Sveriges indelning i kommuner och landsting. En fråga om namnändring av kommun eller annan fråga 
gällande den kommunala indelningen kan väckas av den kommun som rörs av frågan. En sådan ansökan 
ska lämnas till kammarkollegiet som bereder ärendet. Enligt praxis är Lantmäteriet samt institutet för 
språk och folkminnen remissinstanser i frågor som rör ändring av namn. 

Av 4 § kulturmiljölagen (1988:950) framgår att vid statlig och kommunal verksamhet ska god 
ortnamnssed iakttas. Det innebär att: 

- hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl.
- ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte hävdvunna 

stavningsformer talar för annat,
- påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn, och
- namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt möjligt används samtidigt på kartor 

samt vid skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga områden.

Lagen vänder sig uttryckligen till statliga och kommunala namngivare och innebär i korthet att hänsyn 
ska tas till såväl  de kulturhistoriska som till de funktionella och de språkliga aspekterna vid beslut om 
ortnamn. 

Huvudregeln är att svenska ortsnamn ska följa vedertagna regler för språkriktighet. W ska i svenska 
språket endast användas i personnamn vilket innebär att en stavning av Vaxholm med W skulle gå emot 
de vedertagna reglerna. För att få igenom ett beslut till en stavning med W skulle det krävas att man kan 
visa på att så kallade ”hävdvunna” stavningsformer talar för detta. 

Av förarbetena till lagen så framgår det att undantag för hävdvunna stavningsformer inte avser en 
generell typ av äldre stavning. Att Vaxholm historiskt stavats med W är med andra ord i sig inte skäl för 
en namnändring. För att få igenom ett ortsnamn med avvikande stavning så räcker det inte heller med 
att den finns exempel i det lokala sammanhanget som väljer att använda sig av den äldre stavningen. 
Det krävs helt enkelt att den avvikande stavningen har fått ett större genomslag och används mer 
generellt i samhället. (Lantmäteri-rapport 2016:19)
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Protokoll
2020-12-14

2 av 2

Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Med hänvisning till ovanstående så bedömer förvaltningen, oavsett politiskt ställningstagande i frågan, 
det som osannolikt att få igenom ett beslut om namnändring från Vaxholms stad till Waxholms stad och 
anser därav av att motionen ska avslås. 

Handlingar
Protokollsutdrag KF 2020-11-16/§ 73
Protokollsutdrag KS 2020-10-29/§ 147
Protokollsutdrag AU 2020-10-21/§ 42
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-09-16
Motion namnändring Waxholm

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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Protokoll Kommunfullmäktige
2020-11-16

Änr KS 2020/147.001
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 73 Svar på motion av (WP) om namnändring för Vaxholms stad

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs i enlighet med beslut i ärende 12 ”Policy och riktlinjer mot oegentligheter, regler för 
representation samt uppförandekod för leverantörer”.

Ärendebeskrivning
Carl-Magnus Broström (WP) yrkar i rubricerad motion att Vaxholms stad inleder en process i syfte att 
byta namn till Waxholms stad. 

Som bakgrund till yrkandet hänvisar motionären till Vaxholms epoker och historik där staden ofta 
stavats med W och även till företag som Waxholmsbolaget, Waxholms hotell med flera. 
Motionären yrkar i det fall det inte går att uppnå större politisk enighet i frågan att en folkomröstning 
genomförs i samband med kommande allmänna val  år 2022. 

Beslut om ändring av namn på kommun fattas av Regeringen enligt lag (1979:411) om ändringar i 
Sveriges indelning i kommuner och landsting. En fråga om namnändring av kommun eller annan fråga 
gällande den kommunala indelningen kan väckas av den kommun som rörs av frågan. En sådan ansökan 
ska lämnas till kammarkollegiet som bereder ärendet. Enligt praxis är Lantmäteriet samt institutet för 
språk och folkminnen remissinstanser i frågor som rör ändring av namn. 

Av 4 § kulturmiljölagen (1988:950) framgår att vid statlig och kommunal verksamhet ska god 
ortnamnssed iakttas. Det innebär att: 

- hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl.
- ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte hävdvunna 

stavningsformer talar för annat,
- påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn, och
- namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt möjligt används samtidigt på kartor 

samt vid skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga områden.

Lagen vänder sig uttryckligen till statliga och kommunala namngivare och innebär i korthet att hänsyn 
ska tas till såväl  de kulturhistoriska som till de funktionella och de språkliga aspekterna vid beslut om 
ortnamn. 

Huvudregeln är att svenska ortsnamn ska följa vedertagna regler för språkriktighet. W ska i svenska 
språket endast användas i personnamn vilket innebär att en stavning av Vaxholm med W skulle gå emot 
de vedertagna reglerna. För att få igenom ett beslut till en stavning med W skulle det krävas att man kan 
visa på att så kallade ”hävdvunna” stavningsformer talar för detta. 

Av förarbetena till lagen så framgår det att undantag för hävdvunna stavningsformer inte avser en 
generell typ av äldre stavning. Att Vaxholm historiskt stavats med W är med andra ord i sig inte skäl för 
en namnändring. För att få igenom ett ortsnamn med avvikande stavning så räcker det inte heller med 
att den finns exempel i det lokala sammanhanget som väljer att använda sig av den äldre stavningen. 
Det krävs helt enkelt att den avvikande stavningen har fått ett större genomslag och används mer 
generellt i samhället. (Lantmäteri-rapport 2016:19)
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Protokoll
2020-11-16

2 av 2

Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Med hänvisning till ovanstående så bedömer förvaltningen, oavsett politiskt ställningstagande i frågan, 
det som osannolikt att få igenom ett beslut om namnändring från Vaxholms stad till Waxholms stad och 
anser därav av att motionen ska avslås. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-10-29/§ 147 
Protokollsutdrag AU 2020-10-21/§ 42
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-09-16
Motion namnändring Waxholm

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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Protokoll Kommunstyrelsen
2020-10-29

Änr KS 2020/147.001
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 147 Svar på motion av (WP) om namnändring för Vaxholms stad

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Ärendebeskrivning
Carl-Magnus Broström (WP) yrkar i rubricerad motion att Vaxholms stad inleder en process i syfte att 
byta namn till Waxholms stad. 

Som bakgrund till yrkandet hänvisar motionären till Vaxholms epoker och historik där staden ofta 
stavats med W och även till företag som Waxholmsbolaget, Waxholms hotell med flera. 
Motionären yrkar i det fall det inte går att uppnå större politisk enighet i frågan att en folkomröstning 
genomförs i samband med kommande allmänna val  år 2022. 

Beslut om ändring av namn på kommun fattas av Regeringen enligt lag (1979:411) om ändringar i 
Sveriges indelning i kommuner och landsting. En fråga om namnändring av kommun eller annan fråga 
gällande den kommunala indelningen kan väckas av den kommun som rörs av frågan. En sådan ansökan 
ska lämnas till kammarkollegiet som bereder ärendet. Enligt praxis är Lantmäteriet samt institutet för 
språk och folkminnen remissinstanser i frågor som rör ändring av namn. 

Av 4 § kulturmiljölagen (1988:950) framgår att vid statlig och kommunal verksamhet ska god 
ortnamnssed iakttas. Det innebär att: 

- hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl.
- ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte hävdvunna 

stavningsformer talar för annat,
- påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn, och
- namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt möjligt används samtidigt på kartor 

samt vid skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga områden.

Lagen vänder sig uttryckligen till statliga och kommunala namngivare och innebär i korthet att hänsyn 
ska tas till såväl  de kulturhistoriska som till de funktionella och de språkliga aspekterna vid beslut om 
ortnamn. 

Huvudregeln är att svenska ortsnamn ska följa vedertagna regler för språkriktighet. W ska i svenska 
språket endast användas i personnamn vilket innebär att en stavning av Vaxholm med W skulle gå emot 
de vedertagna reglerna. För att få igenom ett beslut till en stavning med W skulle det krävas att man kan 
visa på att så kallade ”hävdvunna” stavningsformer talar för detta. 

Av förarbetena till lagen så framgår det att undantag för hävdvunna stavningsformer inte avser en 
generell typ av äldre stavning. Att Vaxholm historiskt stavats med W är med andra ord i sig inte skäl för 
en namnändring. För att få igenom ett ortsnamn med avvikande stavning så räcker det inte heller med 
att den finns exempel i det lokala sammanhanget som väljer att använda sig av den äldre stavningen. 
Det krävs helt enkelt att den avvikande stavningen har fått ett större genomslag och används mer 
generellt i samhället. (Lantmäteri-rapport 2016:19)

Med hänvisning till ovanstående så bedömer förvaltningen, oavsett politiskt ställningstagande i frågan, 
det som osannolikt att få igenom ett beslut om namnändring från Vaxholms stad till Waxholms stad och 
anser därav av att motionen ska avslås. 
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Protokoll
2020-10-29

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Yrkanden
Fredrik Östman (C) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Christopher Day (WP) samt Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) yrkar att motionen ska bifallas.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till arbetsutskottets 
beslutsförslag i enlighet med Fredrik Östmans (C) yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2020-10-21/§ 42
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-09-16
Motion namnändring Waxholm

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-10-21

Änr KS 2020/147.001
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 42 Svar på motion av (WP) om namnändring för Vaxholms stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Ärendebeskrivning
Carl-Magnus Broström (WP) yrkar i rubricerad motion att Vaxholms stad inleder en process i syfte att 
byta namn till Waxholms stad. 

Som bakgrund till yrkandet hänvisar motionären till Vaxholms epoker och historik där staden ofta 
stavats med W och även till företag som Waxholmsbolaget, Waxholms hotell med flera. 
Motionären yrkar i det fall det inte går att uppnå större politisk enighet i frågan att en folkomröstning 
genomförs i samband med kommande allmänna val  år 2022. 

Beslut om ändring av namn på kommun fattas av Regeringen enligt lag (1979:411) om ändringar i 
Sveriges indelning i kommuner och landsting. En fråga om namnändring av kommun eller annan fråga 
gällande den kommunala indelningen kan väckas av den kommun som rörs av frågan. En sådan ansökan 
ska lämnas till kammarkollegiet som bereder ärendet. Enligt praxis är Lantmäteriet samt institutet för 
språk och folkminnen remissinstanser i frågor som rör ändring av namn. 

Av 4 § kulturmiljölagen (1988:950) framgår att vid statlig och kommunal verksamhet ska god 
ortnamnssed iakttas. Det innebär att: 

- hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl.
- ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte hävdvunna 

stavningsformer talar för annat,
- påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn, och
- namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt möjligt används samtidigt på kartor 

samt vid skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga områden.

Lagen vänder sig uttryckligen till statliga och kommunala namngivare och innebär i korthet att hänsyn 
ska tas till såväl  de kulturhistoriska som till de funktionella och de språkliga aspekterna vid beslut om 
ortnamn. 

Huvudregeln är att svenska ortsnamn ska följa vedertagna regler för språkriktighet. W ska i svenska 
språket endast användas i personnamn vilket innebär att en stavning av Vaxholm med W skulle gå emot 
de vedertagna reglerna. För att få igenom ett beslut till en stavning med W skulle det krävas att man kan 
visa på att så kallade ”hävdvunna” stavningsformer talar för detta. 

Av förarbetena till lagen så framgår det att undantag för hävdvunna stavningsformer inte avser en 
generell typ av äldre stavning. Att Vaxholm historiskt stavats med W är med andra ord i sig inte skäl för 
en namnändring. För att få igenom ett ortsnamn med avvikande stavning så räcker det inte heller med 
att den finns exempel i det lokala sammanhanget som väljer att använda sig av den äldre stavningen. 
Det krävs helt enkelt att den avvikande stavningen har fått ett större genomslag och används mer 
generellt i samhället. (Lantmäteri-rapport 2016:19)
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Protokoll
2020-10-21

2 av 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Med hänvisning till ovanstående så bedömer förvaltningen, oavsett politiskt ställningstagande i frågan, 
det som osannolikt att få igenom ett beslut om namnändring från Vaxholms stad till Waxholms stad och 
anser därav av att motionen ska avslås. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-09-16
Motion namnändring Waxholm

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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Tjänsteutlåtande
2020-09-16

Änr KS 2020/147.001
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

Svar på motion av Carl-Magnus Broström (WP) om namnändring 
Waxholm

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet

Ärendebeskrivning 
Carl-Magnus Broström (WP) yrkar i rubricerad motion att Vaxholms stad inleder en process i syfte att 
byta namn till Waxholms stad. 

Som bakgrund till yrkandet hänvisar motionären till Vaxholms epoker och historik där staden ofta 
stavats med W och även till företag som Waxholmsbolaget, Waxholms hotell med flera. 
Motionären yrkar i det fall det inte går att uppnå större politisk enighet i frågan att en folkomröstning 
genomförs i samband med kommande allmänna val  år 2022. 

Beslut om ändring av namn på kommun fattas av Regeringen enligt lag (1979:411) om ändringar i 
Sveriges indelning i kommuner och landsting. En fråga om namnändring av kommun eller annan fråga 
gällande den kommunala indelningen kan väckas av den kommun som rörs av frågan. En sådan ansökan 
ska lämnas till kammarkollegiet som bereder ärendet. Enligt praxis är Lantmäteriet samt institutet för 
språk och folkminnen remissinstanser i frågor som rör ändring av namn. 

Av 4 § kulturmiljölagen (1988:950) framgår att vid statlig och kommunal verksamhet ska god 
ortnamnssed iakttas. Det innebär att: 

- hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl.
- ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte hävdvunna 

stavningsformer talar för annat,
- påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn, och
- namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt möjligt används samtidigt på kartor 

samt vid skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga områden.

Kommunledningskontoret
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare
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Tjänsteutlåtande
2020-09-16

Änr KS 2020/147.001
2 av 2

Lagen vänder sig uttryckligen till statliga och kommunala namngivare och innebär i korthet att hänsyn 
ska tas till såväl  de kulturhistoriska som till de funktionella och de språkliga aspekterna vid beslut om 
ortnamn. 

Huvudregeln är att svenska ortsnamn ska följa vedertagna regler för språkriktighet. W ska i svenska 
språket endast användas i personnamn vilket innebär att en stavning av Vaxholm med W skulle gå emot 
de vedertagna reglerna. För att få igenom ett beslut till en stavning med W skulle det krävas att man kan 
visa på att så kallade ”hävdvunna” stavningsformer talar för detta. 

Av förarbetena till lagen så framgår det att undantag för hävdvunna stavningsformer inte avser en 
generell typ av äldre stavning. Att Vaxholm historiskt stavats med W är med andra ord i sig inte skäl för 
en namnändring. För att få igenom ett ortsnamn med avvikande stavning så räcker det inte heller med 
att den finns exempel i det lokala sammanhanget som väljer att använda sig av den äldre stavningen. 
Det krävs helt enkelt att den avvikande stavningen har fått ett större genomslag och används mer 
generellt i samhället. (Lantmäteri-rapport 2016:19)

Med hänvisning till ovanstående så bedömer förvaltningen, oavsett politiskt ställningstagande i frågan, 
det som osannolikt att få igenom ett beslut om namnändring från Vaxholms stad till Waxholms stad och 
anser därav av att motionen ska avslås. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-09-16
Motion namnändring Waxholm

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kansliet
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Protokoll Kommunfullmäktige
2020-09-21  

1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 57 Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut
Motionerna godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Följande motioner anmäls: 

Motion av Lars Arb Zackrisson (-) om bevarandefrågor i översiktsplanen. (KS 2020/148.212)
Motion av Carl-Magnus Broström (WP) om namnändring Waxholm. (KS 2020/147.001)
Motion av Ingemar Wemmenhög (WP) om rätt till företräde vid färjeläget i Vaxholm och Rindö smedja 
gällande kommunens fordon i hemtjänsten. (KS 2020/163.731) 

Yrkanden
Ordföranden yrkar att anmälda motioner godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning 
och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Motion av Lars Arb Zackrisson (-) om bevarandefrågor i översiktsplanen. (KS 2020/148.212)
Motion av Carl-Magnus Broström (WP) om namnändring Waxholm. (KS 2020/147.001)
Motion av Ingemar Wemmenhög (WP) om rätt till företräde vid färjeläget i Vaxholm och Rindö smedja 
gällande kommunens fordon i hemtjänsten. (KS 2020/163.731) 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet 
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Carl-Magnus Broström MOTION
Ytterbystrandsvägen 68
185 94  VAXHOLM 2020-06-25
cbrostroem@hotmail.com

Kommunfullmäktige
Vaxholms stad

1             Motion om namnändring för Vaxholms stad

Utifrån tillgänglig historik, sedvänja/hävd, vana och synintryck motionerar undertecknad att 
Vaxholms stad inleder en process i syfte att byta namn till Waxholms stad. D v s enkel-V byts ut 
mot dubbel-V i ortsnamnet.

Undertecknad hänvisar både till Vaxholms epoker och historik där staden ofta stavats med W och 
även till företag som Waxholmsbolaget, Waxholms hotell m fl. 

Som en del i detta skulle man även kunna se över utformningen av kommunens vapen. Självklart 
ska blasoneringen (Sköld kluven av rött och silver med en av en vågskura bildad samt av motsatta 
tinkturer samt i främre hälften framstäven av ett framkommande och på stammen seglande skepp av 
silver samt i bakre hälften ett på stammen stående rött fästningstorn.)  kvarstå men kanske kunde 
färgsättning och figurer anta mer historisk framtoning för att knyta an till Vaxholms historia.

För att hålla kostnader runt detta namnbyte så låga som möjligt föreslås att samtliga trycksaker, 
flaggor och annat inte byter till det nya namnet förrän befintligt material verkligen behöver bytas ut.
Det innebär att man använder upp befintliga visitkort, korrespondenskort, brevpapper etc tills det tar
slut. Flaggor m m byts i takt med att de ändå skulle bytts ut p g a slitage.

2             Folkomröstning i frågan om namnbyte

Om det inte går att uppnå större politisk enighet i denna helt opolitiska fråga föreslås att en 
folkomröstning genomförs i samband med kommande allmänna val år 2022. På detta sätt hålls även
kostnaden för att genomföra folkomröstningen nere. 

Då skulle alternativen vara:

1 Jag vill att Vaxholms stad i fortsättningen ska stavas med ”W” istället för ”V”, d v s 
Waxholm.

2 Jag vill att Vaxholms stad ska stavas så som idag, med ”V”, d v s Vaxholm.

Carl-Magnus Broström
Resarö, 2020-06-25

Referenser
Riksantikvarieämbetet, Lantmäteriet, bl a Lantmäteri-rapport 2016:9 (God ortsnamnssed) och 
Institutet för språk och folkminnen
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Protokoll Kommunfullmäktige
2020-12-14

Änr KS 2020/83.106
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 97 Bordlagt 2020-11-16- Information Covid-19 – komplettering till 
kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs i enlighet med beslut i ärende 18. 

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15 behandlades ett ärende på dagordningen angående 
information om Covid-19. Kommunfullmäktige beslutade (§ 45) att notera informationen till protokollet 
med tillägget att informationen ska kompletteras med antalet avlidna i Covid-19 i Vaxholms stads 
äldreboende.  

Förvaltningen skrev, till kommunstyrelsens sammanträde den 10 september, fram ett ärende med 
beslutsförslag att efterfrågade uppgifter inte ska kompletteras med antalet avlidna i Covid-19 vid 
Vaxholms stads särskilda boende med anledning av att de omfattas av sekretess. Kommunstyrelsen 
beslutade 2020-09-10 § 103 att återremittera ärendet för att invänta Kammarrättens utslag och därefter 
följa deras domslut. 

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att ärendet inte ska kompletteras med efterfrågade uppgifter om antalet 
avlidna på Vaxholms stads särskilda boende då de omfattas av sekretess.  

Uppgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården tillhör i sekretesshänseende samma 
verksamhetsområde som den kommunala socialtjänsten  (se prop. 1990/91:14 s. 84), varför aktuella 
sekretessbestämmelser finns i 26 kap. 1 § OSL. Av 26 kap. 1 § OSL framgår att sekretess gäller inom 
socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan 
röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men.    

Sekretess kan endast göras gällande i begränsad omfattning till skydd för en avliden person. Av 
rättspraxis framgår att uppgifter kan sekretessbeläggas om ett röjande av dem skulle kränka den frid 
som bör tillkomma den avlidne. Så kan vara fallet om det är fråga om integritetskänsliga
uppgifter som det med fog kan antas att den avlidne inte hade velat skulle komma till någon annans 
kännedom ens efter döden (se Högsta förvaltningsdomstolens, HFD, avgörande RÅ 2007 ref. 16). Även 
om uppgifter om att en person avlidit till följd av Covid-19 inte kan anses tillhöra den typ av uppgifter 
gör sig sekretessen dock fullt ut gällande för den avlidnes närstående som är i livet.

Vaxholms stad är en relativt liten kommun och har endast ett särskilt boende för äldre. Genom 
jämförelser med exempelvis folkbokföringsregistret och annan tillgänglig information skulle uppgifter 
om antalet avlidna boende i covid-19 på kommunens särskilda boende kunna leda till att enskilda 
personer och därav även närstående identifieras. Förvaltningens bedömning är att det inte står klart att 
uppgifterna kan röjas utan att en enskild eller någon närstående till den enskilde lider men.

För Vaxholms stads del har frågan nu prövats i domstol (Kammarrätten i Stockholm, Mål nr 5039-20) 
efter överklagan från en enskild person. I Kammarrättens avgörande framgår att domstolen instämmer i 
Vaxholms stads bedömning i ärendet. Det vill säga att uppgifter om antalet avlidna i Covid-19 på 
Vaxholms stads särskilda boende omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket OSL. Uppgifterna 
kan därmed inte kompletteras som information till kommunfullmäktige.     
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Protokoll
2020-12-14

2 av 2

Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Till ovan kan tilläggas att socialnämnden, som är den nämnd som hanterar äldreomsorgen i Vaxholms 
stad, har fått utförlig information om Coronapandemins påverkan på omsorgsverksamheten med 
bibehållen sekretess. 

Handlingar
Protokollsutdrag KF/§ 74
Protokollsutdrag KS 2020-10-29/§ 149
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-10-06
Dom Kammarrätten i Stockholm (Mål nr 5039-20)

Kopia på beslutet till
För kännedom: Akt
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Protokoll Kommunfullmäktige
2020-11-16

Änr KS 2020/83.106
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 74 Information Covid-19 – komplettering till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs i enlighet med beslut i ärende 12 ”Policy och riktlinjer mot oegentligheter, regler för 
representation samt uppförandekod för leverantörer”.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15 behandlades ett ärende på dagordningen angående 
information om Covid-19. Kommunfullmäktige beslutade (§ 45) att notera informationen till protokollet 
med tillägget att informationen ska kompletteras med antalet avlidna i Covid-19 i Vaxholms stads 
äldreboende.  

Förvaltningen skrev, till kommunstyrelsens sammanträde den 10 september, fram ett ärende med 
beslutsförslag att efterfrågade uppgifter inte ska kompletteras med antalet avlidna i Covid-19 vid 
Vaxholms stads särskilda boende med anledning av att de omfattas av sekretess. Kommunstyrelsen 
beslutade 2020-09-10 § 103 att återremittera ärendet för att invänta Kammarrättens utslag och därefter 
följa deras domslut. 

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att ärendet inte ska kompletteras med efterfrågade uppgifter om antalet 
avlidna på Vaxholms stads särskilda boende då de omfattas av sekretess.  

Uppgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården tillhör i sekretesshänseende samma 
verksamhetsområde som den kommunala socialtjänsten  (se prop. 1990/91:14 s. 84), varför aktuella 
sekretessbestämmelser finns i 26 kap. 1 § OSL. Av 26 kap. 1 § OSL framgår att sekretess gäller inom 
socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan 
röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men.    

Sekretess kan endast göras gällande i begränsad omfattning till skydd för en avliden person. Av 
rättspraxis framgår att uppgifter kan sekretessbeläggas om ett röjande av dem skulle kränka den frid 
som bör tillkomma den avlidne. Så kan vara fallet om det är fråga om integritetskänsliga
uppgifter som det med fog kan antas att den avlidne inte hade velat skulle komma till någon annans 
kännedom ens efter döden (se Högsta förvaltningsdomstolens, HFD, avgörande RÅ 2007 ref. 16). Även 
om uppgifter om att en person avlidit till följd av Covid-19 inte kan anses tillhöra den typ av uppgifter 
gör sig sekretessen dock fullt ut gällande för den avlidnes närstående som är i livet.

Vaxholms stad är en relativt liten kommun och har endast ett särskilt boende för äldre. Genom 
jämförelser med exempelvis folkbokföringsregistret och annan tillgänglig information skulle uppgifter 
om antalet avlidna boende i covid-19 på kommunens särskilda boende kunna leda till att enskilda 
personer och därav även närstående identifieras. Förvaltningens bedömning är att det inte står klart att 
uppgifterna kan röjas utan att en enskild eller någon närstående till den enskilde lider men.

För Vaxholms stads del har frågan nu prövats i domstol (Kammarrätten i Stockholm, Mål nr 5039-20) 
efter överklagan från en enskild person. I Kammarrättens avgörande framgår att domstolen instämmer i 
Vaxholms stads bedömning i ärendet. Det vill säga att uppgifter om antalet avlidna i Covid-19 på 
Vaxholms stads särskilda boende omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket OSL. Uppgifterna 
kan därmed inte kompletteras som information till kommunfullmäktige.     
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Protokoll
2020-11-16

2 av 2

Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Till ovan kan tilläggas att socialnämnden, som är den nämnd som hanterar äldreomsorgen i Vaxholms 
stad, har fått utförlig information om Coronapandemins påverkan på omsorgsverksamheten med 
bibehållen sekretess. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-10-29/§ 149 
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-10-06
Dom Kammarrätten i Stockholm (Mål nr 5039-20)

Kopia på beslutet till
För kännedom: Akt
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Protokoll Kommunstyrelsen
2020-10-29

Änr KS 2020/83.106
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 149 Information Covid-19 – komplettering till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15 behandlades ett ärende på dagordningen angående 
information om Covid-19. Kommunfullmäktige beslutade (§ 45) att notera informationen till protokollet 
med tillägget att informationen ska kompletteras med antalet avlidna i Covid-19 i Vaxholms stads 
äldreboende.  

Förvaltningen skrev, till kommunstyrelsens sammanträde den 10 september, fram ett ärende med 
beslutsförslag att efterfrågade uppgifter inte ska kompletteras med antalet avlidna i Covid-19 vid 
Vaxholms stads särskilda boende med anledning av att de omfattas av sekretess. Kommunstyrelsen 
beslutade 2020-09-10 § 103 att återremittera ärendet för att invänta Kammarrättens utslag och därefter 
följa deras domslut. 

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att ärendet inte ska kompletteras med efterfrågade uppgifter om antalet 
avlidna på Vaxholms stads särskilda boende då de omfattas av sekretess.  

Uppgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården tillhör i sekretesshänseende samma 
verksamhetsområde som den kommunala socialtjänsten  (se prop. 1990/91:14 s. 84), varför aktuella 
sekretessbestämmelser finns i 26 kap. 1 § OSL. Av 26 kap. 1 § OSL framgår att sekretess gäller inom 
socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan 
röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men.    

Sekretess kan endast göras gällande i begränsad omfattning till skydd för en avliden person. Av 
rättspraxis framgår att uppgifter kan sekretessbeläggas om ett röjande av dem skulle kränka den frid 
som bör tillkomma den avlidne. Så kan vara fallet om det är fråga om integritetskänsliga
uppgifter som det med fog kan antas att den avlidne inte hade velat skulle komma till någon annans 
kännedom ens efter döden (se Högsta förvaltningsdomstolens, HFD, avgörande RÅ 2007 ref. 16). Även 
om uppgifter om att en person avlidit till följd av Covid-19 inte kan anses tillhöra den typ av uppgifter 
gör sig sekretessen dock fullt ut gällande för den avlidnes närstående som är i livet.

Vaxholms stad är en relativt liten kommun och har endast ett särskilt boende för äldre. Genom 
jämförelser med exempelvis folkbokföringsregistret och annan tillgänglig information skulle uppgifter 
om antalet avlidna boende i covid-19 på kommunens särskilda boende kunna leda till att enskilda 
personer och därav även närstående identifieras. Förvaltningens bedömning är att det inte står klart att 
uppgifterna kan röjas utan att en enskild eller någon närstående till den enskilde lider men.

För Vaxholms stads del har frågan nu prövats i domstol (Kammarrätten i Stockholm, Mål nr 5039-20) 
efter överklagan från en enskild person. I Kammarrättens avgörande framgår att domstolen instämmer i 
Vaxholms stads bedömning i ärendet. Det vill säga att uppgifter om antalet avlidna i Covid-19 på 
Vaxholms stads särskilda boende omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket OSL. Uppgifterna 
kan därmed inte kompletteras som information till kommunfullmäktige.     
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Protokoll
2020-10-29

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Till ovan kan tilläggas att socialnämnden, som är den nämnd som hanterar äldreomsorgen i Vaxholms 
stad, har fått utförlig information om Coronapandemins påverkan på omsorgsverksamheten med 
bibehållen sekretess. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-10-06
Dom Kammarrätten i Stockholm (Mål nr 5039-20)

Kopia på beslutet till
För kännedom: Akt
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Protokoll Kommunfullmäktige
2020-12-14

Änr KS 2020/212.101
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 98 Bordlagt 2020-11-16- Inkomna interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs i enlighet med beslut i ärende 18. 

Ärendebeskrivning
Följande interpellationer anmäls: 

Interpellation om förstärkt fastighetsbolag och kommunala hyresrätter, 2020-11-02
Interpellation om en arkitekturpolicy för Vaxholms stad, 2020-11-02

Handlingar
Protokollsutdrag KF 2020-11-16/§ 75
Interpellation om förstärkt fastighetsbolag och kommunala hyresrätter, 2020-11-02
Interpellation om en arkitekturpolicy för Vaxholms stad, 2020-11-02

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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Protokoll Kommunfullmäktige
2020-11-16

Änr KS 2020/212.101
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 75 Inkomna interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs i enlighet med beslut i ärende 12 ”Policy och riktlinjer mot oegentligheter, regler för 
representation samt uppförandekod för leverantörer”.

Ärendebeskrivning
Följande interpellationer anmäls: 

Interpellation om förstärkt fastighetsbolag och kommunala hyresrätter, 2020-11-02
Interpellation om en arkitekturpolicy för Vaxholms stad, 2020-11-02

Handlingar
Interpellation om förstärkt fastighetsbolag och kommunala hyresrätter, 2020-11-02
Interpellation om en arkitekturpolicy för Vaxholms stad, 2020-11-02

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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Interpellation om förstärkt fastighetsbolag och kommunala hyresrätter

I Mittsamverkans program för mandatperioden finns följande punkter med:

• Kommunens fastighetsbolag ska förstärkas och samlas i en organisation som utvecklar, 
äger och förvaltar verksamhetslokaler och bostäder.

• Vi vill tillskapa minst ett kommunägt hyresbostadshus som ska påbörjas under 
mandatperioden, där plan- och markförutsättningarna gör detta möjligt.

Nu har drygt halva mandatperioden gått och vi har inte sett några initiativ från Mittsamverkan för att
förverkliga ovanstående ambition. Inga medel för ändamålet finns heller avsatta i Mittsamverkans 
förslag till budget för 2021.

Våra frågor till kommunalrådet blir därför om Mittsamverkan menar allvar med sitt löfte om ett 
förstärkt fastighetsbolag och kommunala hyresrätter och, om så är fallet, hur man tänker gå tillväga
för att ro arbetet i hamn under mandatperioden.

Vaxholm 2020-10-18

Rickard Gille (-)

Peter Lindqvist (-)

Sara Strandberg (V)
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     Vänsterpartiet i Vaxholm
______________________________________________________________

Interpellation om att utnyttja Boverkets vägledning för en 
arkitekturpolicy för Vaxholm

På kommunfullmäktige den 17 februari i år var Vänsterpartiets motion om att Vaxholm skulle 
utarbeta en arkitekturpolicy i samband med översiktsplanen uppe till beslut. KF beslutade att 
”motionen ansågs besvarad”.

Nu har Boverket kommit med erbjudande om en vägledning för kommuner som vill arbeta 
fram en arkitekturpolicy.

En arkitekturstrategi eller arkitekturpolicy är ”ett viktigt verktyg för att öka kunskapen om 
arkitekturens betydelse för att utveckla och ta tillvara värden i den byggda miljön” hävdar 
Boverket. Att arbeta omsorgsfullt och medvetet med den gestaltade livsmiljön handlar om att 
skapa långsiktiga värden. En arkitekturpolicy kan underlätta i samtalen med vad olika 
samhällsbyggnadsaktörer behöver fokusera på när de planerar, bygger och förvaltar.

Vänsterpartiet vill att kommunalrådet svarar på hur arbetet med att ta fram en 
arkitekturpolicy för Vaxholm fortskrider och om Boverkets nya vägledning kan 
underlätta arbetet samt hur arkitekturpolicyn knyts till översiktsplanen som nu tas 
fram.

Vaxholm  2020-10-16

Sara Strandberg
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Protokoll Kommunfullmäktige
2020-12-14

Änr KS 2020/212.101
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 99 Inkomna interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs i enlighet med beslut i ärende 18. 

Ärendebeskrivning
Följande interpellationer anmäls: 

Interpellation om upphandling färjor, 2020-11-30

Handlingar
Interpellation om upphandling färjor, 2020-11-30 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet 
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                           Vaxholm 2020-11-30

Interpellation

På flera platser i olika media presenteras Färjerederiets planer på upphandling av nya färjor till 
färjeleden i Vaxholm.

Jag undrar om upphandlingen av nya färjor föranlett till några åtgärder från kommunledningens sida, 
jag tänker framförallt på de långsiktiga behov som följer av ökat boende på Rindö.

Klas Beskow

Sverigedemokraterna i Vaxholm
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Protokoll Kommunfullmäktige
2020-12-14

Änr KS 2020/61.042
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 100 Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2020

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs i enlighet med beslut i ärende 18. 

Ärendebeskrivning
Ansvar3 Utfall 

jan-okt 2020
Budget 

jan-okt 2020
Budgetavv 

jan-okt 2020
Årsprognos 

2020
Årsbudget 

2020 Avvikelse

115 KS-Kommunledning -63 180 -64 260 1 080 -77 178 -77 177 0

217 Socialnämnd -152 146 -155 484 3 337 -182 730 -186 730 4 000

315 Barn och utbildningsnämnd -291 106 -294 170 3 064 -350 191 -352 691 2 500

411 Stadsbyggnad -5 767 -4 877 -890 -6 867 -5 866 -1 000

514 Teknik, Fritid -39 819 -42 455 2 636 -50 900 -50 900 0

Delsumma verksamheter -552 019 -561 246 9 226 -667 866 -673 365 5 499

112 KS Finans 582 472 573 994 8 478 694 793 688 793 6 000

Total 30 453 12 749 17 705 26 927 15 428 11 499

Utfallet fram till och med oktober månad visar ett resultat på 30,5 mnkr vilket överstiger budgeten med 
17,7 mnkr. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 11,5 mnkr och ett resultat på 3,8 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 1,1 mnkr. Överskottet beror framförallt på en 
försäkringsintäkt som kommunen har fått på 1,1 mnkr för skador orsakade på en kaj. Linfärjan har lägre 
intäkter jämfört med föregående år förmodligen med anledning av Coronapandemin.  
Byggprojektledarnas löner för perioden januari till oktober belastar just nu driftbudgeten men kommer 
att fördelas ut till de investeringsprojekt som byggprojektledarna har jobbat med under året. 
Kommunstyrelsens helårsprognos är en budget i balans. I helårsprognosen räknar kommunstyrelsen 
med att ta eventuella utrangeringskostnader för rivningen av Lillstugan eller andra upparbetade 
projektkostnader som läggs ned. 

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv avvikelse på 3,1 mnkr. Överskottet beror dels på 
volymöverskott inom förskolans verksamhet dels på lägre kostnader inom verksamheten för samverkan 
och stöd. Både skolorna och förskolorna jobbar med att anpassa sina kostnader till det behovet men 
mer åtgärder kvarstår att genomföra innan en budget i balans kan uppnås. Helårsprognosen för den 
egna regin är ett underskott på -1,2 mnkr. Utbildningsnämnden har dessutom ett upparbetat underskott 
sedan tidigare som behöver återställas med överskott kommande år utifrån likabehandlingsprincipen 
mellan offentliga och privata utförare. Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos är ett överskott på 
2,5 mnkr som består av volymöverskott.

Socialnämnden

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 3,3 mnkr. Verksamheterna för individ och 
familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd visar på överskott samtidigt som äldreomsorgen redovisar ett 
underskott. Socialnämndens helårsprognos är ett överskott på 4,0 mnkr. I helårsprognosen har inte 
ersättningen för merkostnader kopplat till Corona tagits med. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur
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Protokoll
2020-12-14

2 av 2

Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 2,6 mnkr. Budgetavvikelsen 
beror på flera olika delar. Det mesta kan härledas till att elkostnaderna har varit lägre än budget och en 
allmän återhållsamhet för att uppnå en budget i balans till årsskiftet. Säsongsvariationer och 
budgetsatsningar som inte har realiserats än bidrar också till överskottet. Nämnden för teknik, fritid och 
kulturs helårsprognos är en budget i balans. 

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0,9 mnkr. Underskottet beror på att 
verksamheten inte når upp till målen för självfinansieringsgrad. Stadsbyggnadsnämndens helårsprognos 
är ett underskott på -1,0 mnkr. En verksamhetsgenomlysning har genomförts och en handlingsplan ska 
tas fram.

Finansansvaret

Finansansvaret har en positiv budgetavvikelse på 8,5 mnkr. Överskottet beror dels på det 
bokföringstekniska effekterna av semesterlöneskulden och dels på de statliga bidragen som kommunen 
har fått till följd av den vikande konjunkturen och Coronavirusets ekonomiska effekter. Helårsprognosen 
är ett överskott på 6,0 mnkr. 

Som bilaga till detta ärende finns ett dokumentet som heter ’’Coronavirusets påverkan på Vaxholms 
ekonomi’’. Förvaltningen har sammanställt dokumentet i syfte att synliggöra de ekonomiska effekterna 
av det rådande Coronaviruset.

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-11-26/§ 169
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2020, 2020-11-11
Coronavirusets påverkan på Vaxholms ekonomi rev 2020-11-11

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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Protokoll Kommunstyrelsen
2020-11-26

Änr KS 2020/61.042
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 169 Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2020

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Ansvar3 Utfall 

jan-okt 2020
Budget 

jan-okt 2020
Budgetavv 

jan-okt 2020
Årsprognos 

2020
Årsbudget 

2020 Avvikelse

115 KS-Kommunledning -63 180 -64 260 1 080 -77 178 -77 177 0

217 Socialnämnd -152 146 -155 484 3 337 -182 730 -186 730 4 000

315 Barn och utbildningsnämnd -291 106 -294 170 3 064 -350 191 -352 691 2 500

411 Stadsbyggnad -5 767 -4 877 -890 -6 867 -5 866 -1 000

514 Teknik, Fritid -39 819 -42 455 2 636 -50 900 -50 900 0

Delsumma verksamheter -552 019 -561 246 9 226 -667 866 -673 365 5 499

112 KS Finans 582 472 573 994 8 478 694 793 688 793 6 000

Total 30 453 12 749 17 705 26 927 15 428 11 499

Utfallet fram till och med oktober månad visar ett resultat på 30,5 mnkr vilket överstiger budgeten med 
17,7 mnkr. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 11,5 mnkr och ett resultat på 3,8 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 1,1 mnkr. Överskottet beror framförallt på en 
försäkringsintäkt som kommunen har fått på 1,1 mnkr för skador orsakade på en kaj. Linfärjan har lägre 
intäkter jämfört med föregående år förmodligen med anledning av Coronapandemin.  
Byggprojektledarnas löner för perioden januari till oktober belastar just nu driftbudgeten men kommer 
att fördelas ut till de investeringsprojekt som byggprojektledarna har jobbat med under året. 
Kommunstyrelsens helårsprognos är en budget i balans. I helårsprognosen räknar kommunstyrelsen 
med att ta eventuella utrangeringskostnader för rivningen av Lillstugan eller andra upparbetade 
projektkostnader som läggs ned. 

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv avvikelse på 3,1 mnkr. Överskottet beror dels på 
volymöverskott inom förskolans verksamhet dels på lägre kostnader inom verksamheten för samverkan 
och stöd. Både skolorna och förskolorna jobbar med att anpassa sina kostnader till det behovet men 
mer åtgärder kvarstår att genomföra innan en budget i balans kan uppnås. Helårsprognosen för den 
egna regin är ett underskott på -1,2 mnkr. Utbildningsnämnden har dessutom ett upparbetat underskott 
sedan tidigare som behöver återställas med överskott kommande år utifrån likabehandlingsprincipen 
mellan offentliga och privata utförare. Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos är ett överskott på 
2,5 mnkr som består av volymöverskott.

Socialnämnden

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 3,3 mnkr. Verksamheterna för individ och 
familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd visar på överskott samtidigt som äldreomsorgen redovisar ett 
underskott. Socialnämndens helårsprognos är ett överskott på 4,0 mnkr. I helårsprognosen har inte 
ersättningen för merkostnader kopplat till Corona tagits med. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur
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Protokoll
2020-11-26

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 2,6 mnkr. Budgetavvikelsen 
beror på flera olika delar. Det mesta kan härledas till att elkostnaderna har varit lägre än budget och en 
allmän återhållsamhet för att uppnå en budget i balans till årsskiftet. Säsongsvariationer och 
budgetsatsningar som inte har realiserats än bidrar också till överskottet. Nämnden för teknik, fritid och 
kulturs helårsprognos är en budget i balans. 

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0,9 mnkr. Underskottet beror på att 
verksamheten inte når upp till målen för självfinansieringsgrad. Stadsbyggnadsnämndens helårsprognos 
är ett underskott på -1,0 mnkr. En verksamhetsgenomlysning har genomförts och en handlingsplan ska 
tas fram.

Finansansvaret

Finansansvaret har en positiv budgetavvikelse på 8,5 mnkr. Överskottet beror dels på det 
bokföringstekniska effekterna av semesterlöneskulden och dels på de statliga bidragen som kommunen 
har fått till följd av den vikande konjunkturen och Coronavirusets ekonomiska effekter. Helårsprognosen 
är ett överskott på 6,0 mnkr. 

Som bilaga till detta ärende finns ett dokumentet som heter ’’Coronavirusets påverkan på Vaxholms 
ekonomi’’. Förvaltningen har sammanställt dokumentet i syfte att synliggöra de ekonomiska effekterna 
av det rådande Coronaviruset.

Yrkanden
Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Ordföranden finner bifall till lagt yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2020, 2020-11-11
Coronavirusets påverkan på Vaxholms ekonomi rev 2020-11-11

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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Tjänsteutlåtande
2020-11-11

Änr KS 2020/61.042
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

Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktiga besluta

Information noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Ansvar3 Utfall 

jan-okt 2020
Budget 

jan-okt 2020
Budgetavv 

jan-okt 2020
Årsprognos 

2020
Årsbudget 

2020 Avvikelse

115 KS-Kommunledning -63 180 -64 260 1 080 -77 178 -77 177 0

217 Socialnämnd -152 146 -155 484 3 337 -182 730 -186 730 4 000

315 Barn och utbildningsnämnd -291 106 -294 170 3 064 -350 191 -352 691 2 500

411 Stadsbyggnad -5 767 -4 877 -890 -6 867 -5 866 -1 000

514 Teknik, Fritid -39 819 -42 455 2 636 -50 900 -50 900 0

Delsumma verksamheter -552 019 -561 246 9 226 -667 866 -673 365 5 499

112 KS Finans 582 472 573 994 8 478 694 793 688 793 6 000

Total 30 453 12 749 17 705 26 927 15 428 11 499

Utfallet fram till och med oktober månad visar ett resultat på 30,5 mnkr vilket överstiger budgeten med 
17,7 mnkr. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 11,5 mnkr och ett resultat på 3,8 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 1,1 mnkr. Överskottet beror framförallt på en 
försäkringsintäkt som kommunen har fått på 1,1 mnkr för skador orsakade på en kaj. Linfärjan har lägre 
intäkter jämfört med föregående år förmodligen med anledning av Coronapandemin.  
Byggprojektledarnas löner för perioden januari till oktober belastar just nu driftbudgeten men kommer 
att fördelas ut till de investeringsprojekt som byggprojektledarna har jobbat med under året. 
Kommunstyrelsens helårsprognos är en budget i balans. I helårsprognosen räknar kommunstyrelsen 
med att ta eventuella utrangeringskostnader för rivningen av Lillstugan eller andra upparbetade 
projektkostnader som läggs ned. 

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv avvikelse på 3,1 mnkr. Överskottet beror dels på 
volymöverskott inom förskolans verksamhet dels på lägre kostnader inom verksamheten för samverkan 
och stöd. Både skolorna och förskolorna jobbar med att anpassa sina kostnader till det behovet men 
mer åtgärder kvarstår att genomföra innan en budget i balans kan uppnås. Helårsprognosen för den 
egna regin är ett underskott på -1,2 mnkr. Utbildningsnämnden har dessutom ett upparbetat underskott 
sedan tidigare som behöver återställas med överskott kommande år utifrån likabehandlingsprincipen 
mellan offentliga och privata utförare. Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos är ett överskott på 
2,5 mnkr som består av volymöverskott.

Socialnämnden

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 3,3 mnkr. Verksamheterna för individ och 
familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd visar på överskott samtidigt som äldreomsorgen redovisar ett 
underskott. Socialnämndens helårsprognos är ett överskott på 4,0 mnkr. I helårsprognosen har inte 
ersättningen för merkostnader kopplat till Corona tagits med. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 2,6 mnkr. Budgetavvikelsen 
beror på flera olika delar. Det mesta kan härledas till att elkostnaderna har varit lägre än budget och en 
allmän återhållsamhet för att uppnå en budget i balans till årsskiftet. Säsongsvariationer och 
budgetsatsningar som inte har realiserats än bidrar också till överskottet. Nämnden för teknik, fritid och 
kulturs helårsprognos är en budget i balans. 

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0,9 mnkr. Underskottet beror på att 
verksamheten inte når upp till målen för självfinansieringsgrad. Stadsbyggnadsnämndens helårsprognos 
är ett underskott på -1,0 mnkr. En verksamhetsgenomlysning har genomförts och en handlingsplan ska 
tas fram.

Finansansvaret

Finansansvaret har en positiv budgetavvikelse på 8,5 mnkr. Överskottet beror dels på det 
bokföringstekniska effekterna av semesterlöneskulden och dels på de statliga bidragen som kommunen 
har fått till följd av den vikande konjunkturen och Coronavirusets ekonomiska effekter. Helårsprognosen 
är ett överskott på 6,0 mnkr. 

Som bilaga till detta ärende finns ett dokumentet som heter ’’Coronavirusets påverkan på Vaxholms 
ekonomi’’. Förvaltningen har sammanställt dokumentet i syfte att synliggöra de ekonomiska effekterna 
av det rådande Coronaviruset.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2020, 2020-11-11.

Coronavirusets påverkan på Vaxholms ekonomi rev 2020-11-11. 
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För åtgärd: Koray Kahruman
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Sammanfattning

Syftet med dokumentet är att synliggöra de ekonomiska effekterna av det rådande Coronaviruset. 
Det råder en stor osäkerhet kring hur situationen kommer att utveckla sig vilket försvårar 
scenarioplaneringen och prognosarbetet. En del effekter är kända och har redan inträffat medan 
andra är antaganden baserad på en möjlig utveckling. Förutsättningar revideras och staten kommer 
med nya ekonomiska åtgärder. Staten har aviserat/beslutat om en rad olika statsbidrag. Vissa 
statsbidrag är generella och betalas ut proportionerligt till alla kommuner och andra är riktade 
statsbidrag där vi aktivt behöver söka medel. Det här dokumentet kommer att vara ett levande 
dokument och uppdateras i samband med kommunens bokslutstillfällen.

Kommunövergripande förutsättningar

Försämrad skatteunderlagstillväxt och ökade generella statsbidrag från staten
Situationen med coronaviruset, demografins utveckling och vikande konjunktur påverkar ekonomin 
i kommuner och regioner negativt. Under året har därför flera förslag och beslut tagits kring de 
generella statsbidragen, vilket redovisas nedan. De generella statsbidragen betalas ut 
proportionerligt till alla kommuner utifrån befolkningsantal. Kommuner behöver inte aktivt söka 
dessa bidrag utan utbetalningen sker per automatik. 

Sammanställning av förändringar i skatteunderlagstillväxt och generella statsbidrag 
Samtliga generella statsbidrag förutom ’’kompensationen för regelförändringar gällande avsättning 
till periodiseringsfond’’ är beslutade och utbetalade till kommunen. Skatteprognoserna är 
prognoser och kan förändras. Nästa skatteprognos publiceras i mitten på december. 

2020 Riket   
Miljarder

Kommuner 
Miljarder

Vaxholm 
Miljoner

1 - Generella statsbidrag (innan Corona) 5 3,5 4,06
2 – Generella statsbidrag (innan Corona) 2,5 1,75 2,03
3 – Generella statsbidrag (under Corona) 15 10,5 12,19
4 – Generella statsbidrag (under Corona) 6,0 3,0 3,49
Kompensation för regelförändringar, avsättning till 
periodiseringsfond (under Corona) – PROGNOS 0,74

Summa 28,5 18,75 22,51
Försämrad skatteprognos december 2019 (innan Corona)   -4,35
Försämrad skatteprognos februari (innan Corona)   -1,70
Försämrad skatteprognos april (under Corona) -18,95
Oförändrad skatteprognos juni (under Corona) 0
Förbättrad skatteprognos augusti (under Corona) 14,76
Försämrad skatteprognos oktober (under Corona) -2,47
Summa   -12,71
Totalsumma   9,80
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Av den sammanlagda ökningen på 28,5 miljarder kronor är 12,5 miljarder permanenta 
anslagsökningar, det vill säga pengar som kommer kommuner och regioner till del även kommande 
år. 

Riktade statsbidrag
Regeringen har även aviserat/beslutat om riktade statsbidrag. Kommunen behöver aktivt söka de 
riktade statsbidragen för att få ta del av medlen.

Kompensation för merkostnader som kopplas till coronaviruset
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela bidrag till regioner och 
kommuner i syfte att ekonomiskt stödja verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen 
covid-19. Statsbidragen som ska fördelas är 20 miljarder kronor. Det kommer att vara möjligt att 
skicka in sin ansökan om statsbidrag vid två tillfällen under 2020. För det första ansökningstillfället 
gäller sista ansökningsdatum 31 augusti och för det andra tillfället gäller sista ansökningsdatum den 
30 november. Vaxholm har sökt för upparbetade kostnader fram till augusti månad och kommer att 
söka för tillkommande kostnader även vid nästa ansökningstillfälle.  

Ansvar3 Utfall 
feb-okt 2020

115 KS-Kommunledning -495

217 Socialnämnd -3 148

315 Barn och utbildningsnämnd -134

514 Teknik, Fritid -177

Delsumma verksamheter -3 954

Total -3 954

Staten tar över sjuklönekostnader
På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader. Det 
innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i 
arbetsgivardeklarationen perioden april-juli 2020. För de sjuklönekostnader som redovisas i augusti-
december gäller en annan beräkning och ersättningen kommer att vara lägre eller inget alls. 

För månaderna april-oktober har kommunen fått 3,8 mnkr utbetald som ersättning för 
sjuklönekostnader. Ersättningen är bokförd på respektive nämnd. 

Ansvar3
Utfall    

apr-okt 
2020

115 KS-Kommunledning 175

217 Socialnämnd 1 157

315 Barn och utbildningsnämnd 2 039

411 Stadsbyggnad 145

514 Teknik, Fritid 68

112 Finansansvaret 169

Delsumma verksamheter 3 753

Total 3 753

173



Rapport

5 av 9

Tillfälligt sänkta socialavgifter
Den 3 april antog riksdagen regeringens förslag om en tidsbegränsad nedsättning av sociala avgifter. 
Detta innebär en nedsättning av arbetsgivaravgifterna mellan 1 mars och 30 juni 2020. Syftet är att 
lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset. Nedsättningen gäller även 
för kommuner och regioner, det finns ingen begränsning så länge företaget eller organisationen är 
registrerad arbetsgivare. Förslaget innebär att arbetsgivare kan begära nedsättning av 
arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som görs under 1 mars till 
och med 30 juni 2020. Den ekonomiska lättnaden för arbetsgivaren är ca 5 tkr per anställd.

För månaderna mars-juni har kommunen fått 0,6 mnkr i tillfälligt sänkta sociala avgifter. 
Ersättningen är bokförd på finansansvaret och kommer inte att fördelas på de olika nämnderna. 

Sammanställning av erhållna riktade statsbidrag

2020 Vaxholm 
Miljoner

Merkostnader kopplad till Corona -
Ersättning för sjuklönekostnader 3,8
Sänkta socialavgifter 0,6
Summa 4,4
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Barn- och utbildningsnämnden

Utökade öppettider förskola
Hittills har inte behovet funnits till utökade öppettid på förskola men det finns en beredskap om det 
ändras gällande utökad öppettid till 18:00 vardagar vilket innebär en merkostnad i personaltimmar 
om cirka 12 timmar i veckan totalt för hela förskoleområdet och ca 10 tkr per månad.

Om läget förvärras kan det bli aktuellt med öppethållande till 22:00 vardagar och 06:00-22:00 på 
helger men då på en förskola. Detta kommer att erbjudas barn till föräldrar där båda har 
samhällsviktig funktion. Om detta sker kommer även måltidsenheten att få utökade kostnader då 
barn och personal ska äta, dessa måltider förväntas dock förberedas i köken under ordinarie 
arbetstid. Beroende på barnantal bestäms vilken bemanning som krävs. Bedömningen just nu är att 
behovet är lågt. Kostnadsbedömningen med det vi vet idag är 0- 50 tkr per månad. Undersökningen 
pågår och om behovet skulle förändras kommer det att redovisas till nästa bokslut.

Måltidskostnader
Skolorna och förskolorna har en elev- och personalbortfall som gör att vi kan räkna med något 
minskade livsmedelsinköp. Om skolorna stänger måste vi räkna med att skolor och förskolor delvis 
ändå måste hållas öppet pga. barn, vars föräldrar har samhällsbevarande arbeten, ska beredas 
plats. I dagsläget går det inte att räkna med några större besparingar inom kostverksamheten.

Skolskjuts
Vaxholm har fast pris och beställer persontransporter en månad i taget. Vi kan antingen beställa 
samåkning som är billigare eller enskilda transporter som är dyrare per person. Sverigetaxi har 
kontaktat kommunen för att göra om samåkningarna till enskilda transporter pga. arbetsmiljöskäl. 
Kommunen behöver dock inte betala extra för detta. En besparing på skolskjutsen kan bli aktuell 
om skolorna stängs ned helt under en längre tid. 

Hur gör man med grundbeloppet om skolorna och förskolorna stänger ned? 
SKR anser att bidrag ska fortsätta att betalas ut även om en fristående verksamhet hamnar i ett läge 
där det tillfälligt/under en viss period inte går att bedriva verksamheten som normalt. Detsamma 
gäller interkommunal ersättning om kommunal verksamhet hamnar i samma läge.

Vad händer med barnomsorgsavgifterna om förskolorna stänger ned? 
Kommunen ska betala tillbaka avgiftsbelagd verksamhet såvida det inte endast handlar om enstaka 
dagar. Platsinnehav anses vara ett civilrättsligt avtal och om den tjänst (platsen) som avtalet avser 
inte erbjuds kan kommunen inte ta ut avgift för den. De närmare formerna för återbetalningen 
avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar. För Förskola och 
Fritids i Vaxholms egen regi innebär det ca 1 mnkr per månad om allt ska betalas tillbaka. Om vi 
antar att stängningen av skolan även innefattar Kulturskolans aktiviteter så är det ca 100 tkr 
ytterligare per månad.

Vaxholms kostnader för vuxenutbildning 
Utbildningsförvaltningen ser konsekvenser avseende efterfrågan och behov av utbildning i en 
omfattande lågkonjunktur. Generellt sett väntas fler söka sig till utbildning – både för att kortsiktigt 
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använda tiden väl under en period av högre arbetslöshet – och långsiktigt för att stärka sina 
förutsättningar på arbetsmarknaden. 

Idag studerar en del vuxna på halvtid vid sidan av sitt ordinarie arbete. I lågkonjunkturen med högre 
arbetslöshet och ökade varsel kommer fler att välja att studera på heltid för att på så sätt få 
ersättning från CSN i väntan på ett nytt arbete. Fler väntas också börja studera som har ett större 
behov av stöd i sina studier.

Det finns nu tillgängligt ett kortare yrkesspår som det utgår statsbidrag för pga. Corona så om 
många väljer detta så ska det inte påverka den ordinarie budgeten.

Ansökningarna gällande YV har vuxit och KCNO har tittat på oktober-starten som ett exempel. 

”År 2019 hade Vaxholm 3 individer som startade med en sammanlagd poäng om 600. Nu 2020 så 
har vi 11 individer och poängen under hösten uppgår till 1900. Åldersspannet på de sökande har 
sjunkit så att det är den yngre generationen nu istället för tidigare 60-talisterna. Den här ökningen 
skulle kunna kopplas till covid-19. Ökningen gällande sökningen av YV platser kan kopplas till den 
ökning vi ser på gymnasiala platser. På de gymnasiala kurserna ligger Vaxholm över budget i nuläge. 
På grundläggande nivå ser vi en ökning från förra året. Ökningen är markant. Det kan handla om att 
elever från SFI går över till grundläggande men det kan också vara en koppling till covid-19 med 
tanke på att arbetsmarknaden har stagnerat för okvalificerade arbeten.  Gällande SFI så kan vi säga 
att våren och covid-19 har medfört lägre antal sökande dels för att studierna på just nivåerna 1+2 är 
svårare att klara på distans men även att invandringen till Sverige avmattades under våren. SFI-
handläggarna ser nu till hösten en ökning av antalet ansökningar som kommer och där ingår 
Vaxholm. Den ökningen kan vara kopplad till covid-19.”

Socialnämnden

Förbrukningsmaterial
Det som köps in är framförallt handdesinfektion, handskar, skyddskläder (rockar, förkläden), 
munskydd (dyrare variant som klarar covid-19 smitta). All den utrustningen är till för om vi får 
smitta på särskilt boende, hemtjänsten eller annan verksamhet. Omfattningen är svår att bedöma i 
nuläget, allt beror på om och hur många som eventuellt smittas och hur länge det pågår. Fram till 
och med oktober månad har vi köpt skyddsutrustning för cirka 1,4 mnkr.

Ett par leverantörer har meddelat tillfälligt ökade priser för produkter med hög efterfrågan, 
exempelvis filtrerande halvmasker, skyddsdräkter, vissa skyddsglasögon, vissa visir en del 
engångsmaterial, ytdesinfektion och handdesinfektion. 

Utöver detta har även priserna ökat för en del ordinarie förbrukningsmateriel. Prisökningen för 
ordinarie förbrukningsmaterial innebär cirka 30 tkr i ökade kostnader per månad jämfört med 
priserna innan Corona. 

Utökat kommunalt ansvar
Region Stockholm (beslutsfattare RSSL) har fattat beslut om att patienterna ska vårdas kvar i det 
särskilda boendet och i möjligaste mån ska SÄBO ta hand om medicinska komplikationer och 
medicinska försämringstillstånd på plats med stöd av ordinarie medicinsk kompetens (läkarinsatser i 
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SÄBO och ASIH) Det kan bli en situation att särskilt boende då behöver beställa hem 
sjukvårdsmaterial som de annars inte har på lager. Det gäller särskilt på material för att förbättra 
syresättning tex syrgasgrimma eller engångsmaterial till andningsmaskiner etc. Omfattning av det är 
svårt att bedöma och därmed även kostnaden.

Brist på korttidsplatser
Det finns en risk för att korttidsplatserna inte räcker till. Om ett behov av ytterligare korttidsplatser 
skulle uppstå kommer det att innebära cirka 2 500 kr per dygn/plats. Alternativt beslut om 
omfattande hemtjänst (troligen över 90 timmar per månad). Den låga beläggningen på Särskilt 
boende har inneburit möjlighet att placera korttidsboenden på lediga särskilda boendeplatser vilket 
innebär lägre risk för behov av externt köpta platser.

Matleveranser
Från och med 6 april hjälper Vaxholms stad till med matleveranser till kommunens riskgrupper. 
Leveransen kostar ingenting för invånaren. Varorna hämtas upp av befintlig personal i kommunen 
och körs ut i kommunens kylbil. Kostnaden för kommunen är cirka 14 tkr i månaden och består av 
drivmedel, slitage på bil samt personalkostnad. Matleveranser avslutades under augusti månad.   

Ekonomiskt bistånd
Den första gruppen som drabbas är de som har gått ut på extratjänster eller andra subventionerade 
anställningar som sannolikt inte kan fortsätta. Ekonomiskt mest fördelaktigt för kommunen 
avseende de individer som har extratjänster/introduktionsjobb inom kommunens verksamheter (ca 
8 personer) är att låta dem gå kvar på insatsen eftersom Arbetsförmedlingen då fortsatt står för 
merparten av deras kostnader. Att avsluta insatserna och låta dem gå tillbaka till försörjningsstöd 
vore ekonomiskt ofördelaktigt för kommunen. 

För de som har a-kassa och som blir varslade och uppsagda går det inte att avgöra hur många av 
dem som kommer bli aktuella hos oss inom 6 – 8 månader. Viktigt att ha med sig är att det finns ett 
stort egenansvar, där den enskilde ska ha gjort allt den kan för att själva klara sin försörjning, innan 
det är aktuellt med försörjningsstöd. Förhoppningen är att ekonomin kommer hinna återhämta sig 
så pass på den tiden att de kommer hinna skaffa sig nya jobb innan de behöver söka stöd hos 
kommunen.

Fram till oktober månad har vi sett en viss ökning av ansökningar om ekonomiskt bistånd från 
personer som ej tidigare varit aktuella för kommunen. Detta kan vara en signal på ett ökat behov i 
framtiden. Det är fortfarande för tidigt att dra en definitiv slutsats.

Vi kommer ha ett extra öga på nyansökningar av personer som inte varit aktuella hos oss sedan 
tidigare och följa den utvecklingen noga. 

Ökade personalkostnader
Våra verksamheter kan vid tillfällig frånvaro omfördela arbetsuppgifter och bedriva verksamheten 
utan större inverkan. Hur stor eller liten kostnaden blir beror på smittspridningens omfattning.

Utöver det har myndighetens biståndshandläggare haft jour under helger till en kostnad på 13 tkr. 
Anledningen till detta är ett beslut av krisledningen för att följa Region Stockholms krav på 
biståndshandläggning även under helgen. Helgjour pågick endast under perioden mars-april. 
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Nämnden för teknik, fritid och kultur

Lokaluthyrning och bidrag till föreningar
Fritidsansvaret hyr bland annat ut idrottshallar till föreningar, ungdomsverksamhet och 
privatpersoner. Inga avbokningsregler finns vilket innebär förlorade intäkter i de fall där 
hyrestagaren väljer att ej nyttja lokalen. Hyresintäkterna är 138 tkr mindre än förra året under 
första halvåret då nästan all verksamhet avbrutits eller bedrivits utomhus. I början av hösten 
återhämtade sig bokningarna till nästan normala nivåer. Mot slutet av oktober har bokningarna av 
idrottshallar återigen minskat. Bidragsutbetalningar till föreningslivet bedöms hamna något lägre än 
tidigare år.

Lokalhyra och anstånd för näringsidkare
SKR anser att det finns möjlighet att besluta om anstånd på hyreskostnader för lokaler och arrenden 
under förutsättning att likabehandlingsprincipen efterlevs. Det innebär objektivitet och att inga 
enskilda näringsidkare får särskilt stöd. Vaxholms kommun ger anstånd på hyran respektive 
arrendekostnaden till näringsidkare upp till 50 tkr i 30 dagar. Ansökan ska ske skriftligen till 
Fastighetsenheten respektive Tekniska enheten där det framgår hur mycket de behöver i anstånd 
och orsak. Anstånd beslutas i varje enskilt fall. I samband med bokslut sammanställs storleken på 
det totala utstående anståndet. Inget utstående anstånd finns till och med oktober.

Övriga påverkningar inom nämnden
Kulturansvaret har ställt in teaterföreställningar och evenemang under vår, sommar och höst vilket 
har inneburit minskade kostnader. Statens kulturråd har beviljat och utbetalat ersättning för 
inställda och av kommunen betalda teaterföreställningar.
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Protokoll Kommunfullmäktige
2020-12-14

Änr KS 2020/171.751
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 101 Svar på revisionsrapport myndighetsutövning Barn och 
ungdom)

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs i enlighet med beslut i ärende 18. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningens enhet för barn och unga genomgick i september en förstudie beställd av stadens 
revisorer, utförd av PwC, med ambitionen att utröna om det fanns underlag för att genomföra en 
genomgripande revision avseende myndighetsutövning på enheten för barn och unga. Förvaltningen 
kan glädjande konstatera att förstudien entydigt kom fram till att hanteringen är oklanderlig inom den 
studerade verksamheten. 

Förstudien kompletterades med ett antal frågeställningar till nämnden, nedan förvaltningens förslag på 
svar på dessa frågeställningar:

- Anser nämnden att den kvalitetsuppföljning som STIC gör av ramavtalen för de upphandlade 
tjänsterna är tillräcklig? På vilket sätt tar nämnden del av dessa kvalitetsuppföljningar?

Den kvalitetsuppföljning som STIC gör av ramavtalen och Placeringsinfos uppföljning av ramavtal 
gällande exempelvis namnändring och tillstånd från IVO tillsammans med uppföljning av 
placering anses vara tillräcklig. Förvaltningen har ingen uttalad rutin för att återkoppla 
uppföljningar till nämnd, däremot får nämnd alltid information om det skulle uppstå avvikelser 
eller brister i de upphandlade verksamheterna.

- Hur ser nämnden på möjligheten att tillgodose behovet av platser i familjehem, hem för vård 
och boende etc. för barn- och unga? 

Utifrån de placeringsbehov som finns för närvarande så tillgodoses behovet genom ramavtalet. 

- Hur säkerställer nämnden att personalen som arbetar med barn- och ungdomsvård i kommunen 
har tillräcklig kompetens?

Socialsekreterare som arbetar med barn -och ungdomsvård i kommunen har socionomexamen 
samt introduceras i arbetet enligt gällande lagstiftning samt de av enheten framtagna 
processerna och rutiner/riktlinjer för verksamheten, se stycke nedan.

Den personal som arbetar med handläggning och uppföljning av ärenden som avser barn och 
unga bör, enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:14), ha socionomexamen och minst 
ett års yrkeserfarenhet inom socialt arbete. Vidare framgår att personal som saknar erfarenhet 
av arbete med handläggning och uppföljning av ärenden som avser barn och unga bör ges 
introduktion, stöd och successivt ärendeansvar under en period av minst ett år. 

Samtliga socialsekreterare har genomgått utbildning i Barns behov i centrum, BBIC, som är ett 
arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för 
handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter 
socialtjänstens regelverk. Det visionära målet i BBIC är att barn och unga som socialtjänsten 
stödjer ska ha samma chanser i livet som alla barn och unga i samhället.
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Protokoll
2020-12-14

2 av 2

Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

BBIC syftar till att:
 stärka barns delaktighet och inflytande.
 förbättra samarbetet med barnet och nätverk.
 skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insatser lättare 

kan följas upp.
 bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet.

Socialsekreterare inom barn och ungdom genomgår en utbildning i Våld i nära relationen via 
Alternativ till våld, Täby.

Socialsekreterare som arbetar med barn-och ungdomsärenden ges fortlöpande 
kompetensutveckling inom området. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-11-26/§ 161
Protokollsutdrag SN 2020-11-10/§ 83
Tjänsteutlåtande, Mikael Landberg, 2020-10-23
Förstudie: Myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvård. Vaxholms Stad september 2020. PwC

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Agneta Franzén förvaltningschef socialförvaltningen

För kännedom: Annika Wallin enhetschef barn och unga socialförvaltningen
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Protokoll Kommunstyrelsen
2020-11-26

Änr KS 2020/171.751
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 161 Svar på revisionsrapport myndighetsutövning Barn och 
ungdom)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningens enhet för barn och unga genomgick i september en förstudie beställd av stadens 
revisorer, utförd av PwC, med ambitionen att utröna om det fanns underlag för att genomföra en 
genomgripande revision avseende myndighetsutövning på enheten för barn och unga. Förvaltningen 
kan glädjande konstatera att förstudien entydigt kom fram till att hanteringen är oklanderlig inom den 
studerade verksamheten. 

Förstudien kompletterades med ett antal frågeställningar till nämnden, nedan förvaltningens förslag på 
svar på dessa frågeställningar:

- Anser nämnden att den kvalitetsuppföljning som STIC gör av ramavtalen för de upphandlade 
tjänsterna är tillräcklig? På vilket sätt tar nämnden del av dessa kvalitetsuppföljningar?

Den kvalitetsuppföljning som STIC gör av ramavtalen och Placeringsinfos uppföljning av ramavtal 
gällande exempelvis namnändring och tillstånd från IVO tillsammans med uppföljning av 
placering anses vara tillräcklig. Förvaltningen har ingen uttalad rutin för att återkoppla 
uppföljningar till nämnd, däremot får nämnd alltid information om det skulle uppstå avvikelser 
eller brister i de upphandlade verksamheterna.

- Hur ser nämnden på möjligheten att tillgodose behovet av platser i familjehem, hem för vård 
och boende etc. för barn- och unga? 

Utifrån de placeringsbehov som finns för närvarande så tillgodoses behovet genom ramavtalet. 

- Hur säkerställer nämnden att personalen som arbetar med barn- och ungdomsvård i kommunen 
har tillräcklig kompetens?

Socialsekreterare som arbetar med barn -och ungdomsvård i kommunen har socionomexamen 
samt introduceras i arbetet enligt gällande lagstiftning samt de av enheten framtagna 
processerna och rutiner/riktlinjer för verksamheten, se stycke nedan.

Den personal som arbetar med handläggning och uppföljning av ärenden som avser barn och 
unga bör, enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:14), ha socionomexamen och minst 
ett års yrkeserfarenhet inom socialt arbete. Vidare framgår att personal som saknar erfarenhet 
av arbete med handläggning och uppföljning av ärenden som avser barn och unga bör ges 
introduktion, stöd och successivt ärendeansvar under en period av minst ett år. 

Samtliga socialsekreterare har genomgått utbildning i Barns behov i centrum, BBIC, som är ett 
arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för 
handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter 
socialtjänstens regelverk. Det visionära målet i BBIC är att barn och unga som socialtjänsten 
stödjer ska ha samma chanser i livet som alla barn och unga i samhället.
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2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

BBIC syftar till att:
 stärka barns delaktighet och inflytande.
 förbättra samarbetet med barnet och nätverk.
 skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insatser lättare 

kan följas upp.
 bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet.

Socialsekreterare inom barn och ungdom genomgår en utbildning i Våld i nära relationen via 
Alternativ till våld, Täby.

Socialsekreterare som arbetar med barn-och ungdomsärenden ges fortlöpande 
kompetensutveckling inom området. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag SN 2020-11-10/§ 83
Tjänsteutlåtande, Mikael Landberg, 2020-10-23
Förstudie: Myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvård. Vaxholms Stad september 2020. PwC

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Agneta Franzén förvaltningschef socialförvaltningen

För kännedom: Annika Wallin enhetschef barn och unga socialförvaltningen
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Protokoll Socialnämnden
2020-11-10

Änr SN 2020/110.750
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 83 Svar på revisionsrapport myndighetsutövning Barn och ungdom

Socialnämndens beslut
Förvaltningens svar på revisionsrapporten godkänns och antas som nämndens eget. 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningens enhet för barn och unga genomgick i september en förstudie beställd av stadens 
revisorer, utförd av PwC, med ambitionen att utröna om det fanns underlag för att genomföra en 
genomgripande revision avseende myndighetsutövning på enheten för barn och unga. Förvaltningen 
kan glädjande konstatera att förstudien entydigt kom fram till att hanteringen är oklanderlig inom den 
studerade verksamheten. 

Förstudien kompletterades med ett antal frågeställningar till nämnden, nedan förvaltningens förslag på 
svar på dessa frågeställningar:

- Anser nämnden att den kvalitetsuppföljning som STIC gör av ramavtalen för de upphandlade 
tjänsterna är tillräcklig? På vilket sätt tar nämnden del av dessa kvalitetsuppföljningar?

Den kvalitetsuppföljning som STIC gör av ramavtalen och Placeringsinfos uppföljning av ramavtal 
gällande exempelvis namnändring och tillstånd från IVO tillsammans med uppföljning av 
placering anses vara tillräcklig. Förvaltningen har ingen uttalad rutin för att återkoppla 
uppföljningar till nämnd, däremot får nämnd alltid information om det skulle uppstå avvikelser 
eller brister i de upphandlade verksamheterna.

- Hur ser nämnden på möjligheten att tillgodose behovet av platser i familjehem, hem för vård 
och boende etc. för barn- och unga? 

Utifrån de placeringsbehov som finns för närvarande så tillgodoses behovet genom ramavtalet. 

- Hur säkerställer nämnden att personalen som arbetar med barn- och ungdomsvård i kommunen 
har tillräcklig kompetens?

Socialsekreterare som arbetar med barn -och ungdomsvård i kommunen har socionomexamen 
samt introduceras i arbetet enligt gällande lagstiftning samt de av enheten framtagna 
processerna och rutiner/riktlinjer för verksamheten, se stycke nedan.

Den personal som arbetar med handläggning och uppföljning av ärenden som avser barn och 
unga bör, enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:14), ha socionomexamen och minst 
ett års yrkeserfarenhet inom socialt arbete. Vidare framgår att personal som saknar erfarenhet 
av arbete med handläggning och uppföljning av ärenden som avser barn och unga bör ges 
introduktion, stöd och successivt ärendeansvar under en period av minst ett år. 

Samtliga socialsekreterare har genomgått utbildning i Barns behov i centrum, BBIC, som är ett 
arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för 
handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter 
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Socialnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

socialtjänstens regelverk. Det visionära målet i BBIC är att barn och unga som socialtjänsten 
stödjer ska ha samma chanser i livet som alla barn och unga i samhället.

BBIC syftar till att:

 stärka barns delaktighet och inflytande.
 förbättra samarbetet med barnet och nätverk.
 skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insatser lättare 

kan följas upp.
 bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet.

Socialsekreterare inom barn och ungdom genomgår en utbildning i Våld i nära relationen via 
Alternativ till våld, Täby.

Socialsekreterare som arbetar med barn-och ungdomsärenden ges fortlöpande 
kompetensutveckling inom området. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Mikael Landberg, 2020-10-23
Förstudie: Myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvård. Vaxholms Stad september 2020. PwC

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Agneta Franzén förvaltningschef socialförvaltningen

För kännedom: Annika Wallin enhetschef barn och unga socialförvaltningen
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Tjänsteutlåtande
2020-10-23

Änr SN 2020/110.750
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

Svar på revisionsrapport gällande myndighetsutövning Barn och 
ungdom

Förslag till beslut
Förvaltningens svar på revisionsrapporten godkänns och antas som nämndens eget. 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningens enhet för barn och unga genomgick i september en förstudie beställd av stadens 
revisorer, utförd av PwC, med ambitionen att utröna om det fanns underlag för att genomföra en 
genomgripande revision avseende myndighetsutövning på enheten för barn och unga. Förvaltningen 
kan glädjande konstatera att förstudien entydigt kom fram till att hanteringen är oklanderlig inom den 
studerade verksamheten. 

Förstudien kompletterades med ett antal frågeställningar till nämnden, nedan förvaltningens förslag på 
svar på dessa frågeställningar:

- Anser nämnden att den kvalitetsuppföljning som STIC gör av ramavtalen för de upphandlade 
tjänsterna är tillräcklig? På vilket sätt tar nämnden del av dessa kvalitetsuppföljningar?

Den kvalitetsuppföljning som STIC gör av ramavtalen och Placeringsinfos uppföljning av ramavtal 
gällande exempelvis namnändring och tillstånd från IVO tillsammans med uppföljning av 
placering anses vara tillräcklig. Förvaltningen har ingen uttalad rutin för att återkoppla 
uppföljningar till nämnd, däremot får nämnd alltid information om det skulle uppstå avvikelser 
eller brister i de upphandlade verksamheterna.

- Hur ser nämnden på möjligheten att tillgodose behovet av platser i familjehem, hem för vård 
och boende etc. för barn- och unga? 

Utifrån de placeringsbehov som finns för närvarande så tillgodoses behovet genom ramavtalet. 

Socialförvaltningen
Mikael Landberg
Myndighetschef
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2 av 2

- Hur säkerställer nämnden att personalen som arbetar med barn- och ungdomsvård i kommunen 
har tillräcklig kompetens?

Socialsekreterare som arbetar med barn -och ungdomsvård i kommunen har socionomexamen 
samt introduceras i arbetet enligt gällande lagstiftning samt de av enheten framtagna 
processerna och rutiner/riktlinjer för verksamheten, se stycke nedan.

Den personal som arbetar med handläggning och uppföljning av ärenden som avser barn och 
unga bör, enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:14), ha socionomexamen och minst 
ett års yrkeserfarenhet inom socialt arbete. Vidare framgår att personal som saknar erfarenhet 
av arbete med handläggning och uppföljning av ärenden som avser barn och unga bör ges 
introduktion, stöd och successivt ärendeansvar under en period av minst ett år. 

Samtliga socialsekreterare har genomgått utbildning i Barns behov i centrum, BBIC, som är ett 
arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för 
handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter 
socialtjänstens regelverk. Det visionära målet i BBIC är att barn och unga som socialtjänsten 
stödjer ska ha samma chanser i livet som alla barn och unga i samhället.

BBIC syftar till att:

 stärka barns delaktighet och inflytande
 förbättra samarbetet med barnet och nätverk
 skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insatser lättare kan följas 

upp
 bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet.

Socialsekreterare inom barn och ungdom genomgår en utbildning i Våld i nära relationen via 
Alternativ till våld, Täby.

Socialsekreterare som arbetar med barn-och ungdomsärenden ges fortlöpande 
kompetensutveckling inom området. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Mikael Landberg, 2020-10-23
Förstudie: Myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvård. Vaxholms Stad september 2020. PwC

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Agneta Franzén förvaltningschef socialförvaltningen

För kännedom: Annika Wallin enhetschef barn och unga socialförvaltningen
Anders Haglund, ordf. revisionen 
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PwC
Vaxholms stad - Förstudie Myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvård September 2020

Inledning
Bakgrund
Det är ur rättssäkerhetssynpunkt viktigt att myndigheter handlägger ärenden så snabbt och enkelt som möjligt. Därav finns det bestämmelser kring detta i  
förvaltningslagen. Särskilda tydliggöranden avseende handläggningstider kopplat till behovet av ingripande för ett barns skydd eller stöd finns i Socialtjänstlagens 6 
kap.

Beslut om placering i hem för vård och boende (HVB) fattas av socialnämnden i respektive kommun. Placeringen kan ske med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller 
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vid vård med stöd av LVU är det förvaltningsrätten som prövar frågan om vård. Socialnämnden har 
ansvaret för att den enskilde får det stöd och hjälp som behövs under tiden i vård. Placering på institution är en insats som kräver kvalificerat åtagande och är höga 
kostnader för kommunen. Lagen om offentlig upphandling (LOU) ställer krav på att kommunen upphandlar institutionsplatser, om det inte råder särskilda förhållanden.

Många kommuner upplever en utmaning att leva upp till lagstiftningens krav och kontroll av gjorda placeringar. Utifrån de risker som bedrivs ovan har beslut tagits om 
att genomföra en förstudie avseende placering av barn och unga. Förstudien syftar till att ge revisionen ett underlag för vidare bedömning av om en fördjupad 
granskning ska genomföras.

Syfte och frågeställningar 
Som ett underlag till revisionens ställningstagande om fördjupad granskningen genomförs en fördjupad riskanalys i form av en förstudie. Syftet är att undersöka om det 
föreligger skäl till att genomföra en fördjupad granskning inom området.

Frågeställningar:

• Finns rutiner för planering, placering och uppföljning i HVB och familjehem?
• Hur säkerställer nämnden att den enskilde individen får den vård och behandling som denne är berättigad till?
• Finns rutiner för upphandling och/eller avrop av vårdplatser?
• Hur säkerställer nämnden att upphandlade tjänster är av god kvalitet?

Metod 

Förstudien har genomförts genom dokumentstudier av relevanta styrdokument och rutiner, granskning av statistik från verksamhet och Kolada samt intervju med 
enhetschef, enheten för barn och ungdom. 
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Vaxholms stad - Förstudie Myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvård September 2020

Organisation och stadens statistik
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten, däribland individ- och familjeomsorgen. Socialförvaltningen arbetar med 
socialnämndens ansvarsområden och är organiserad i tre enheter under myndighetschefen: enheten för vuxenstöd, enheten för äldre och funktionsnedsatta samt 
enheten för barn och ungdom. Varje enhet leds av en enhetschef. Enheten för barn och ungdom har fyra socialsekreterartjänster, varav en även har uppdraget som 
familjehemssekreterare på ungefär 30 procent samt ansvarar för utredningar av övriga uppdragstagare såsom kontaktpersoner och kontaktfamiljer. 

Av stadens statistik framkommer att det totala antalet placeringar minskat sedan 2017, främst med anledning av minskat antal nyanlända ensamkommande. 

6

Typ av placering 2017 2018 2019 2020 (t o m 1 juli)

Asylsökande familjehem 10 10 3 2

Asylsökande Institution offentlig 0 1 1 0

Asylsökande Institution/ungdomsboende enskild 14 2 1 0

Asylsökande jourhem 12 6 1 0

Familjehem  4 8 5 5

Familjehem för akut/korttidsvård  1 1 0 1

Institution enskild vård 8 1 1 0

Institution offentl LVU § 12 vård 0 1 0 0

Konsulentstött familjehem 4 0 1 2

Nätverkshem (plac hos anhöriga) 1 1 2 2

Stödboende 9 9 6 3

Stödboende PUT 2 2 1 0

LVU Familjehem 2 2 1 0

Totalt 67 44 23 15
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Offentlig statistik  

Av offentlig statistik från Kolada.se framkommer följande kostnadsutveckling. 

2019 var 3193, 26,6 procent, av invånarna i Vaxholms stad 0-19 år. Genomsnittligt för en kommun i Sverige är 22,9 procent av befolkningen under 20 år. 

7

Kostnad familje- och HVB-hem 
barn och unga, kr/inv 0-20 år

2017 2018 2019

Vaxholm 1026 1274 1 153

Liknande kommuner IFO 6078 6442 6 416

Pendlingskommun nära storstad 4623 4401 4 754

Riket 5824 6204 6 408

193



Iakttagelser 3
194



PwC
Vaxholms stad - Förstudie Myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvård September 2020

Iakttagelser
Finns rutiner för planering, placering och uppföljning i HVB och familjehem?
Enheten för barn och ungdom
Av enheten för barn och ungdoms fyra socialsekreterartjänster har en varit långtidssjukskriven under våren och två slutat under juni/juli. En ny tillträdde omgående och under sommaren 
2020 har därmed tre av fyra socialsekreterartjänster varit tillsatta. En fjärde socialsekreterare tillträder sin tjänst 1 september. Både tidigare och nyanställda socialsekreterare uppges 
vara erfarna. 

Arbetsprocess och rutiner
Socialsekreterarna utreder barns behov utifrån Barns Behov I Centrum (BBIC) vilket är socialstyrelsens framtagna arbetssätt för myndighetsutövningen inom barn och ungdomsvård. 
Socialsekreterarna ansvarar för utredning, förslag till beslut, att sätta in beviljade insatser och följa upp insatser. Det är alltså samma socialsekreterare som utrett barnet som följer 
barnet genom insatser och uppföljning, vilket lyfts fram som positivt. Personalstyrkans storlek, som är baserat på det aktuella underlaget med ärenden, uppges dock innebära en 
sårbarhet. 

Det beskrivs att arbetet bedrivs med stöd av Socialstyrelsens handböcker såsom Utreda barn och unga, Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Placerade barn och 
LVU- handbok för socialtjänsten och BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. 

Utöver Socialstyrelsens handböcker används Riktlinjer för handläggning inom området barn och ungdom, antagen av Socialnämnden 2017-02-21 och reviderad av verksamheten 
2020-03-02. Riktlinjen innehåller bland annat avsnitt om lagstiftning, handläggning och dokumentation, anmälan, utredning, genomförande samt uppföljning på området. I riktlinjen 
hänvisas till socialtjänstlagens bestämmelser om upprättande av vård- samt genomförandeplan (se vidare nästa sida). 

Reviderade rutiner för familjehemsvård 2020-06-15, antagna av enhetschef barn och ungdom, syftar till att ge personal som arbetar med placerade barn och unga stöd och vägledning i 
arbetet. Rutinerna innehåller med fördjupade resonemang än riktlinjerna gällande praktiska och lagmässiga aspekter vid placering. 

På intranätet finns en processkarta för ett ärendes gång, vilket har verifierats. Mer utförliga processbeskrivningar är under framtagande och revidering. Målsättningen var att dessa 
skulle färdigställas under våren men på grund av personalsituationen har arbetet blivit framskjutet till hösten. 

Följsamheten till rutiner och riktlinjer uppges i intervju vara god. Riktlinjerna antagna av nämnd finns tillgängliga via stadens diariesystem Evolution medan rutiner och handböcker ligger 
i gemensam mapp/yta. 
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Iakttagelser
Hur säkerställer nämnden att den enskilde individen får den vård och behandling 
som denne är berättigad till?
I Riktlinjer för handläggning inom området barn och ungdom, beskrivs insatser som inte innefattar placering; exempelvis föräldrastöd, insatser i hemmet och missbruksbehandling. 
Placeringar blir aktuella först efter att öppenvårdsinsatser inte haft avsedd effekt eller inte bedömts möjliga. 

Aktuell lagstiftning anger att ett övervägande avseende behovet av fortsatt vård ska göras minst var sjätte månad. I Riktlinjer för handläggning inom området barn och ungdom, anges 
att alla beslut ska följas upp och utvärderas i samråd med barnet/den unge och vårdnadshavaren i enlighet med vad som har bestämts i genomförandeplanen samt i samband med att 
beslut omprövas eller avslutas, dock minst två gånger/år. Det framkommer vidare att om den unge är placerad med stöd av SoL, ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad 
enligt 6 kap. 8 § SoL, räknat från dagen för verkställighet av placeringsbeslutet, överväga om vården fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas. Det gäller även vid 
medgivande för privatplaceringar. Ett övervägande enligt 6 kap.8§ SoL är inget formellt beslut utan enbart en information till nämnden. Finner nämnden vid övervägandet att vården bör 
prövas i sak ska nämnden ta initiativ till att en utredning görs. Utredningen ska därefter tas till nämnden med ett förslag till beslut. Riktlinjen innehåller även beskrivning av vård med stöd 
av LVU och att övervägning av socialnämnden ska ske enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen var sjätte månad samt att beslut om HVB ska vara tidsbegränsat och omprövas minst 
var sjätte månad. I riktlinjen framkommer vidare att ansvarig socialsekreterare ska genomföra uppföljning av barnets placering minst fyra gånger per år. Besök av socialsekreterare i 
familjehem och HVB ska ske regelbundet i den omfattning som är lämplig och utifrån barnets eller den unges behov och önskemål. I Reviderade rutiner för familjehemsvård 
framkommer vidare att om barnet beretts vård med stöd av 2 § ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs och hur vården 
bör inriktas och utformas (13 § första stycket LVU). Vårdas den unge på grund av eget beteende enligt 3 § LVU ska vården omprövas inom sex månader räknat från dagen för 
verkställighet av vårdbeslutet. I intervjuer framkommer att uppföljningar av placeringar sker enligt lagstiftning och stadens riktlinjer. På grund av coronapandemin har vissa 
välfungerande placeringar följts upp via telefon/video istället för fysiskt besök under vår/sommar.

Riktlinjer för handläggning inom området barn och ungdom beskriver socialtjänstlagens bestämmelser om vård- och genomförandeplan. När någon behöver vårdas i ett HVB eller i ett 
familjehem ska en vårdplan upprättas för den vård som socialnämnden avser att anordna. Vårdplanen ska även ta upp åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar för. En 
genomförandeplan upprättas av socialsekreterare tillsammans med utföraren, barnet samt barnets vårdnadshavare för alla insatser. För barn och unga som vårdas i ett HVB eller i ett 
familjehem ska även en genomförandeplan upprättas över hur vården ska genomföras. Genomförandeplanen ska även ta upp åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar 
för. Riktlinjen anger att så snart utföraren har informerats och beställningen har bekräftats ska insatsen påbörjats och en genomförandeplan upprättas inom rimlig tid. 
Genomförandeplanen ska regelbundet följas upp, vid placering minst var sjätte månad, och revideras vid behov. 

I Reviderade rutiner för familjehemsvård 2020-06-15 specificeras att alla barn och unga ska ha en färdigskriven vårdplan innan placering. Genomförandeplan ska vara färdig inom sex 
veckor efter att placeringen genomförts och den beskriver mer detaljerat om hur behoven ska tillgodoses och den kan även innehålla beskrivning över behov av stöd till vårdnadshavare. 
I genomförandeplanen ska det tydligt framgå vem som ska göra vad, när och hur och bygga på de övergripande målen i vårdplanen.

I intervju uppges att vård- och genomförandeplaner upprättas enligt lagstiftning och riktlinjer samt revideras vid behov. I de fall som fler aktörer (exempelvis skola och BUP) berörs och 
behöver samordnas kring individens insatser tas initiativ till SIP-möte (Samordnad individuell plan). 
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Iakttagelser 
Finns rutiner för upphandling och/eller avrop av vårdplatser?
Vaxholms stad har ramavtal som upphandlats genom STIC (Stockholms inköpscentral) tillsammans med flera andra kommuner. Staden har avtal med ett fåtal egna familjehem. 
När beslut om placering har fattats gör ansvarig socialsekreterare en bedömning av lämplig uppdragstagare utifrån de individuella behoven. I vissa fall finns familjehem inom 
staden ledigt och anses motsvara barnets/den ungas behov, i annat fall kontaktas det företag som bedöms lämpligt från STIC:s ramavtalslista. I ett första skede begär 
socialsekreterare in den utredning av familjehemmet som företaget har genomfört för att se om familjehemmet matchar barnets behov. Är familjehemmet godkänt av annan 
socialnämnd så bifogas det beslutet, samt företagets IVO- tillstånd. Socialnämnden får inte fatta beslut om vård av ett barn i ett familjehem utan att förhållandena i det enskilda 
hemmet är utredda av en socialnämnd (6 kap.6 § SoL). Socialnämnden kan således inte fatta beslut om att ett barn ska vårdas i ett hem enbart med stöd av den bedömning 
konsulentverksamheten gjort avseende hemmets lämplighet. Socialnämndens utredningsansvar gäller både utredningen av ett hems allmänna lämplighet och om hemmet är 
lämpligt att ta emot ett visst barn. Därefter fattas beslut om var barnet/den unge ska placeras. 

När det gäller jourhemsplaceringar så kan konsulentverksamheter används även vid placering av barn och unga i jourhem om socialtjänsten inte har ett eget jourhem att tillgå 
(som är utrett och godkänt av socialnämnden). Jourhemmen ska i likhet med familjehemmen vara utredda av en socialnämnd, men i övrigt skiljer sig kraven åt. Det finns 
exempelvis inget krav i socialtjänstlagen på att socialnämnden ska ingå avtal med ett jourhem, att en särskild socialsekreterare ska utses eller att en genomförandeplan ska 
upprättas, eftersom en sådan placering ska vara tillfällig. 

Hittills 2020 har en familjehemsplacering gjorts inom ramavtal i konsulentstödd verksamhet samt en kortvarig jourplacering (ca tre veckor) inom konsulentstödd verksamhet. 
Övriga två placerade barn hittills 2020 placerades i egna arvoderade familjehem som socialtjänsten rekryterat och använt sig av vid tidigare familjehemsplaceringar. 

Av socialnämndens delegationsordning, fastställd 2020-04-28, framkommer att beslut om bistånd i form av familjehemsplacering för stadigvarande vård och fostran ska fattas av 
sociala utskottet. Beslut om placering av barn i familjehem, hem för vård eller boende, stödboende, jourhem och nätverkshem upp till två månader fattas av enhetschef. Beslut 
om placering över två månader fattas av sociala utskottet. För köp av enstaka plats/insats inom ramavtal/upphandlad verksamhet för verkställande av biståndsbeslut är 
enhetschef delegat. För köp av enstaka plats/insats utanför ramavtal/upphandlad verksamhet för verkställande av biståndsbeslut är Myndighetschef delegat. Det gäller dock inte  
då det av delegeringsordningen framgår att sociala utskottet är delegat. Stadens tolkning av lydelsen gör gällande att det bara rör upphandling av plats inom ramen för ärenden 
där utskottet är beslutsinstans och inga andra ärendetyper/placeringar.

På stadens intranät finns en processkarta för direktupphandling. Staden använder verktyget e-Avrop. Chefer och medarbetare kan själva genomföra direktupphandlingar genom 
e-Avrop vilket beskrivs ha ett användarvänligt gränssnitt. Även avtalsinformationen finns på e-Avrop. Myndigheten har också köpt in Placeringsinfos tjänst placeringsinfo.se som 
hädanefter uppges underlätta i arbetet med förfrågningar och placeringar.
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Iakttagelser 
Hur säkerställer nämnden att upphandlade tjänster är av god kvalitet?
Uppföljning av kvalitet inom ramavtalet sker genom STIC:s uppföljning av uppdragstagarna. Vaxholms stad gör ingen egen kvalitetsuppföljning av dessa. Enligt intervju kontaktar STIC 
staden via mail vid jämna mellanrum och ber ansvariga socialsekreterare för placeringar att svara på frågor rörande uppdragstagare som omfattas av ramavtalet. Nämnden tar inte del av 
STIC:s kvalitetsuppföljningar löpande. 

I Riktlinjer för handläggning inom området barn och ungdom framkommer att uppgifter från social- och polisregister alltid ska göras vid rekrytering av familjehem och jourhem, och ska 
hämtas in fortlöpande en gång/år under placeringstiden. Planerade besök ska göras minst två ggr/år i de hem som socialnämnden anlitar. Vid misstanke om misskötsamhet ska även 
oplanerade besök göras.

Myndighetschefen fattade beslut om Rutin för kontroll av tillstånd vid placeringar från och med 2018-11-07. Rutinen innebär att det i samtliga individbeslut avseende placeringar i annan 
verksamhet än egen regi ska finnas en kopia av tillståndsbeslut från IVO avseende verksamheten som är tillståndspliktig samt uppgift om godkänd föreståndare, i de fall det är tillämpligt. 

I socialförvaltningens riktlinje Handläggning av synpunkter/klagomål samt avvikelser, 2020-01-07, beskrivs rutiner för rapport, åtgärder, handläggning, utredning och beslut.  
Kvalitetsstrateg/MAS (ansvarig medicinsk sjuksköterska) ansvarar för att förvaltningens samtliga avvikelser sammanställs och rapporteras till socialnämnden minst en gång per kvartal. 
Kvalitetsstrateg/MAS ansvarar också för utredning och handläggning av de avvikelser där extern part är rapportör eller berörd samt kan vara bollplank och stöd vid utredning och 
åtgärder. Riktlinjerna anger att varje enhet inom förvaltningen ska ta fram egna rutiner för hanteringen. Rutin för hantering av avvikelser på avdelningen för myndighetsutövning, vilken 
bygger på förvaltningens riktlinje beslutades av myndighetschef 2020-03-06. 

Av Avvikelser, synpunkter, klagomål gällande socialtjänst samt Hälso- och sjukvård. Kvartal 1 2020 som rapporterades till nämnden 2020-05-14, framgår att inga interna avvikelser inom 
Myndighetsavdelningen/Administration/Stab/Bostadsanpassning samt Stöd och förebyggande har rapporterats. Under första kvartalet 2020 inkom tolv rapporter till socialnämnden 
avseende synpunkter/klagomål. Utöver samlad avvikelserapportering för socialtjänst samt hälso- och sjukvård kvartalsvis framkommer i nämndens protokoll 2019-08-20 till och med 
2020-08-25, ingen övrig rapportering avseende kvalitetsuppföljning. 

Brukarenkäter genomförs för samtliga myndighetsärenden, och inte separat för placeringar (det är inte möjligt ur sekretessynpunkt med så få placeringar). 

Kvalitetsuppföljning beskrivs vidare ske på individnivå där barnet/den ungas synpunkter framkommer vid uppföljningen.   

Eventuell avvikelserapportering i individärenden presenteras för nämndens utskott inom ramen för uppföljningsrapporter av placeringsbeslut minst var sjätte månad (se Uppföljning s 10).
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Slutsatser av förstudien 

14

Vi konstaterar att det finns aktuella rutiner för planering, placering och uppföljning i HVB och familjehem och att samma socialsekreterare följer barnet 
genom utredning, insatser och uppföljning. Vi konstaterar vidare att det finns riktlinjer, rutiner och arbetssätt som säkerställer att placeringsbeslut 
omprövas enligt rådande lagstiftning samt att vård- och genomförandeplan upprättas och revideras. 

I förstudien framkommer att det finns rutiner för upphandling och/eller avrop av vårdplatser. Det framkommer vidare att socialnämnden kvartalsvis tar 
del av en samlad redogörelse för avvikelser, synpunkter, klagomålsavvikelse för nämndens verksamheter. Eventuell avvikelserapportering i 
individärenden presenteras för nämndens utskott inom ramen för uppföljningsrapporter av placeringsbeslut. 

Utifrån gjorda iakttagelser kan vi inte se att det föreligger ett behov av att i nuläget genomföra någon fördjupad granskning avseende 
myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvård.

Följande frågeställningar kan dock ställas till nämnden:

• Anser nämnden att den kvalitetsuppföljning som STIC gör av ramavtalen för de upphandlade tjänsterna är tillräcklig? På vilket sätt tar nämnden 
del av dessa kvalitetsuppföljningar?

• Hur ser nämnden på möjligheten att tillgodose behovet av platser i familjehem, hem för vård och boende etc. för barn- och unga?
• Hur säkerställer nämnden att personalen som arbetar med barn- och ungdomsvård i kommunen har tillräcklig kompetens?
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av revisorerna i Vaxholms stad enligt de villkor och under de förutsättningar som 
framgår av projektplan beslutad den 23 april 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

2020-09-09

Carin Hultgren
Uppdragsledare

Ellen Röllgårdh
Projektledare
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Följande dokumentation har omfattats av förstudien: 
• Beslut om rutin för kontroll av tillstånd vid placeringar
• Organisationsskiss individ- och familjeomsorgen
• Riktlinjer för handläggning inom området barn och ungdom
• Reviderade rutiner för familjehemsvård 2020-06-15
• Avvikelser, synpunkter, klagomål gällande socialtjänst samt 

Hälso- och sjukvård. Kvartal 1 2020.
• Beslut om rutin för hantering av avvikelser på avdelningen för 

myndighetsutövning
• Handläggning av synpunkter/klagomål samt avvikelser
• Processkarta
• Stadens statistik avseende placeringar

Dokumentförteckning 
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Protokoll Kommunfullmäktige
2020-12-14

Änr KS 2020/96.790
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 102 Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 3 2020

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs i enlighet med beslut i ärende 18. 

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 
3 2020, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för SoL är alla beslut verkställda inom tre månader. 

Inom lagrummet för LSS är alla beslut verkställda inom tre månader. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-11-26/§ 172
Protokollsutdrag SN 2020-11-10/§ 85
Tjänsteutlåtande 2020-10-05, Rebecca Borg.

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Camilla Lundholm, sf 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2020-11-26

Änr KS 2020/96.790
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 162 Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 3 2020

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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 
3 2020, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för SoL är alla beslut verkställda inom tre månader. 

Inom lagrummet för LSS är alla beslut verkställda inom tre månader. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag SN 2020-11-10/§ 85
Tjänsteutlåtande 2020-10-05, Rebecca Borg.
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Tjänsteutlåtande
2020-10-05

Änr SN 2020/58.790
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

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 2020

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 
3 2020, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för SoL är alla beslut verkställda inom tre månader. 

Inom lagrummet för LSS är alla beslut verkställda inom tre månader. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2020-10-05, Rebecca Borg.

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Kommunstyrelsen. 

Socialförvaltningen
Rebecca Borg
Enhetschef
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Protokoll Socialnämnden
2020-11-10

Änr SN 2020/58.790
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 85 Rapportering ej verkställda beslut kvartal 3 2020

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 
3 2020, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för SoL är alla beslut verkställda inom tre månader. 

Inom lagrummet för LSS är alla beslut verkställda inom tre månader. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2020-10-05, Rebecca Borg.

Kopia på beslutet till
För kännedom: Kommunstyrelsen. 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2021-02-04

Änr KS 2020/163.731
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 14 Svar på motion om rätt till företräde vid färjeläget i Vaxholm och 
Rindö smedja gällande kommunens fordon i hemtjänst

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motion om rätt till företräde vid färjeläget i Vaxholm och Rindö smedja gällande kommunens fordon i 
hemtjänst anses besvarad. 

Ärendebeskrivning
Motion från Ingemar Wemmenhög/ då Waxholmspartiet gällande rätt till företräde vid färjeläget i 
Vaxholm och Rindö smedja gällande kommunens fordon i hemtjänst yrkar att;

● En förhandlingsdelegation med såväl politisk som förvaltnings representation utses.
● Hemtjänstens bilar, i väntan på en permanent lösning, ges status som utryckningsfordon, till dess en 

permanent lösning framtagits. 
● Totalbilden av de problem som uppstår vid en fortsatt tillväxt bilar analyseras.
● Förhandlingar med Trafikverket snarast påbörjas för att överse och lösa problemet

Förvaltningssvar: 
Socialförvaltningen har sedan två år tillbaka ett avtal med Färjerederiet (Trafikverket) att hemtjänstens 
fordon får åka före i kön, framför allt när det inkommer ett larm från en person med trygghetstelefon. 
Därtill har hemtjänsten möjlighet att under delar av dygnet köpa extra turer, som inte påverkar 
ordinarie turlista. Trafikverket styr ej över förturer, det är Transportstyrelsen ansvar, och enligt 
Trafikförordningens 11 kap. 7 § punkt 7 har hemtjänsten rätt till förtur till överfart med färja. 

Hemtjänstens bilar har Vaxholms stads logotyp på taket så att det är tydligt för färjepersonalen att det 
är hemtjänsten som kommer, vilket har fungerat bra. Det finns även text i bakrutan samt framdörrar 
med information att de kör för hemtjänsten. Socialförvaltningen delar dock motionärens uppfattning 
gällande hemtjänstpersonalens problem med övriga bilister i färjekön. Utskällningar, glåpord, hot och 
knytnävar i biltaket förekommer ofta, vilket i sin tur har bidragit till att hemtjänstpersonalen inte vågar 
ställa sig först i kön. 

Konsekvenserna är att hemtjänsten måste lägga till mer tid (ca 1,5-2 timmar per dag/kväll) för restiden 
till och från Rindö/Skarpö, där man har ganska många kunder med flera besök var, per dag/kväll/natt. 
Hemtjänsten försöker att samordna besöken så att man inte behöver åka onödigt många gånger med 
färjan, men det är inte alltid det fungerar, då kunder behöver sina mediciner på någorlunda bestämda 
tider. Därtill har kunderna också rätt till samma hjälp som övriga kommuninvånare i samma situation, 
men de är ofta väldigt förstående och vill hjälpa till på sitt sätt om det går. 
 
Trafikverket ska i samverkan med kommunen starta igång en s.k. åtgärdsvalsstudie (ÅVS) under våren 
2021. Syftet är att utreda behov, brister och problem i transportsystemet på Rindö och delar av Vaxön. 
Kommunen kommer i det arbetet att lyfta behovet av långsiktiga åtgärder gällande förtur för 
kommunens fordon i hemtjänst. I och med att det finns en överenskommelse mellan Färjerederiet och 
Socialförvaltningen bör arbetet med förbättringsåtgärder på kort sikt ledas av Socialförvaltningen med 
stöd av stadsbyggnadsförvaltning.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.
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Protokoll
2021-02-04

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2021-01-20/§ 6
Tjänsteutlåtande, 2020-12-11
Motion från Ingemar Wemmenhög (då WP) om rätt till företräde vid färjeläget i Vaxholm och Rindö 
Smedja gällande kommunens fordon i hemtjänsten, 2020-09-07

Kopia på beslutet till
För kännedom: Susanne Edén, sbf

Marie Sagrelius, soc
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2021-01-20

Änr KS 2020/163.731
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 6 Svar på motion om rätt till företräde vid färjeläget i Vaxholm och 
Rindö smedja gällande kommunens fordon i hemtjänst

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Motion om rätt till företräde vid färjeläget i Vaxholm och Rindö smedja gällande kommunens fordon i 
hemtjänst anses besvarad. 

Ärendebeskrivning
Motion från Ingemar Wemmenhög/ då Waxholmspartiet gällande rätt till företräde vid färjeläget i 
Vaxholm och Rindö smedja gällande kommunens fordon i hemtjänst yrkar att;

● En förhandlingsdelegation med såväl politisk som förvaltnings representation utses.
● Hemtjänstens bilar, i väntan på en permanent lösning, ges status som utryckningsfordon, till dess en 

permanent lösning framtagits. 
● Totalbilden av de problem som uppstår vid en fortsatt tillväxt bilar analyseras.
● Förhandlingar med Trafikverket snarast påbörjas för att överse och lösa problemet

Förvaltningssvar: 
Socialförvaltningen har sedan två år tillbaka ett avtal med Färjerederiet (Trafikverket) att hemtjänstens 
fordon får åka före i kön, framför allt när det inkommer ett larm från en person med trygghetstelefon. 
Därtill har hemtjänsten möjlighet att under delar av dygnet köpa extra turer, som inte påverkar 
ordinarie turlista. Trafikverket styr ej över förturer, det är Transportstyrelsen ansvar, och enligt 
Trafikförordningens 11 kap. 7 § punkt 7 har hemtjänsten rätt till förtur till överfart med färja. 

Hemtjänstens bilar har Vaxholms stads logotyp på taket så att det är tydligt för färjepersonalen att det 
är hemtjänsten som kommer, vilket har fungerat bra. Det finns även text i bakrutan samt framdörrar 
med information att de kör för hemtjänsten. Socialförvaltningen delar dock motionärens uppfattning 
gällande hemtjänstpersonalens problem med övriga bilister i färjekön. Utskällningar, glåpord, hot och 
knytnävar i biltaket förekommer ofta, vilket i sin tur har bidragit till att hemtjänstpersonalen inte vågar 
ställa sig först i kön. 

Konsekvenserna är att hemtjänsten måste lägga till mer tid (ca 1,5-2 timmar per dag/kväll) för restiden 
till och från Rindö/Skarpö, där man har ganska många kunder med flera besök var, per dag/kväll/natt. 
Hemtjänsten försöker att samordna besöken så att man inte behöver åka onödigt många gånger med 
färjan, men det är inte alltid det fungerar, då kunder behöver sina mediciner på någorlunda bestämda 
tider. Därtill har kunderna också rätt till samma hjälp som övriga kommuninvånare i samma situation, 
men de är ofta väldigt förstående och vill hjälpa till på sitt sätt om det går. 
 
Trafikverket ska i samverkan med kommunen starta igång en s.k. åtgärdsvalsstudie (ÅVS) under våren 
2021. Syftet är att utreda behov, brister och problem i transportsystemet på Rindö och delar av Vaxön. 
Kommunen kommer i det arbetet att lyfta behovet av långsiktiga åtgärder gällande förtur för 
kommunens fordon i hemtjänst. I och med att det finns en överenskommelse mellan Färjerederiet och 
Socialförvaltningen bör arbetet med förbättringsåtgärder på kort sikt ledas av Socialförvaltningen med 
stöd av stadsbyggnadsförvaltning.
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Protokoll
2021-01-20

2 av 2

Kommunstyrelsens planeringsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2020-12-11
Motion från Ingemar Wemmenhög (då WP) om rätt till företräde vid färjeläget i Vaxholm och Rindö 
Smedja gällande kommunens fordon i hemtjänsten, 2020-09-07

Kopia på beslutet till
För kännedom: Susanne Edén, sbf

Marie Sagrelius, soc
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Tjänsteutlåtande
2020-12-10

Änr KS 2020/163.731
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

Svar på motion om rätt till företräde vid färjeläget i Vaxholm och 
Rindö smedja gällande kommunens fordon i hemtjänst. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta: 

Motion om rätt till företräde vid färjeläget i Vaxholm och Rindö smedja gällande kommunens fordon i 
hemtjänst anses besvarad. 

Sammanfattning
Motion från Ingemar Wemmenhög/ då Waxholmspartiet gällande rätt till företräde vid färjeläget i 
Vaxholm och Rindö smedja gällande kommunens fordon i hemtjänst yrkar att;

● En förhandlingsdelegation med såväl politisk som förvaltnings representation utses.
● Hemtjänstens bilar, i väntan på en permanent lösning, ges status som utryckningsfordon, till dess en 

permanent lösning framtagits. 
● Totalbilden av de problem som uppstår vid en fortsatt tillväxt bilar analyseras.
● Förhandlingar med Trafikverket snarast påbörjas för att överse och lösa problemet

Förvaltningssvar: 
Socialförvaltningen har sedan två år tillbaka ett avtal med Färjerederiet (Trafikverket) att hemtjänstens 
fordon får åka före i kön, framför allt när det inkommer ett larm från en person med trygghetstelefon. 
Därtill har hemtjänsten möjlighet att under delar av dygnet köpa extra turer, som inte påverkar 
ordinarie turlista. Trafikverket styr ej över förturer, det är Transportstyrelsen ansvar, och enligt 
Trafikförordningens 11 kap. 7 § punkt 7 har hemtjänsten rätt till förtur till överfart med färja. 

Hemtjänstens bilar har Vaxholms stads logotyp på taket så att det är tydligt för färjepersonalen att det 
är hemtjänsten som kommer, vilket har fungerat bra. Det finns även text i bakrutan samt framdörrar 
med information att de kör för hemtjänsten. Socialförvaltningen delar dock motionärens uppfattning 
gällande hemtjänstpersonalens problem med övriga bilister i färjekön. Utskällningar, glåpord, hot och 
knytnävar i biltaket förekommer ofta, vilket i sin tur har bidragit till att hemtjänstpersonalen inte vågar 
ställa sig först i kön. 

Kommunledningskontoret
Adam Hjort
Trafikplanerare
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Tjänsteutlåtande
2020-12-10

Änr KS 2020/163.731
2 av 2

Konsekvenserna är att hemtjänsten måste lägga till mer tid (ca 1,5-2 timmar per dag/kväll) för restiden 
till och från Rindö/Skarpö, där man har ganska många kunder med flera besök var, per dag/kväll/natt. 
Hemtjänsten försöker att samordna besöken så att man inte behöver åka onödigt många gånger med 
färjan, men det är inte alltid det fungerar, då kunder behöver sina mediciner på någorlunda bestämda 
tider. Därtill har kunderna också rätt till samma hjälp som övriga kommuninvånare i samma situation, 
men de är ofta väldigt förstående och vill hjälpa till på sitt sätt om det går. 
 
Trafikverket ska i samverkan med kommunen starta igång en s.k. åtgärdsvalsstudie (ÅVS) under våren 
2021. Syftet är att utreda behov, brister och problem i transportsystemet på Rindö och delar av Vaxön. 
Kommunen kommer i det arbetet att lyfta behovet av långsiktiga åtgärder gällande förtur för 
kommunens fordon i hemtjänst. I och med att det finns en överenskommelse mellan Färjerederiet och 
Socialförvaltningen bör arbetet med förbättringsåtgärder på kort sikt ledas av Socialförvaltningen med 
stöd av stadsbyggnadsförvaltning.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2020-12-11
Motion från Ingemar Wemmenhög (då WP) om rätt till företräde vid färjeläget i Vaxholm och Rindö 
Smedja gällande kommunens fordon i hemtjänsten, 2020-09-07

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Susanne Edén, sbf

Marie Sagrelius, soc
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Protokoll Kommunstyrelsen
2021-02-04

Änr KS 2020/120.813
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 17 Svar på motion från (MP m f)l: Hållbart båtliv för båtägare

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Waxholmspartiet m.fl. har lämnat in en motion angående hållbart båtliv för 
båtägare. Vaxholms stad och SRMH stöttar initiativet och anser att efterfrågad information redan finns 
att tillgå.  

Utvecklingen av hållbara metoder för båtägare är en pågående process, vars uppdateringar sker löpande 
med tiden. Att ta fram en fysisk miljöpolicy för båtlivet skulle innebära föråldrad information från 
början. Informationen i given miljöpolicy skulle snabbt bli inaktuell eftersom uppdateringar sker 
kontinuerligt på marknaden. Kommunen har som uppdrag att informera om och möjliggöra hållbara 
lösningar genom tillsyn samt guidning. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2021-01-20/§ 3
Tjänsteutlåtande, Svar på motion från (MP m f)l: Hållbart båtliv för båtägare 2020-09-04
Motion, Hållbart båtliv för båtägare, 2020-06-01

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Emma Mattsson, Hållbarhetsenheten 

För kännedom: Madeleine Larsson, Kommunledningskontoret 
Lars Lindqvist, Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddskontor
lars.lindqvist@srmh.se (Bifoga tjänsteutlåtandet tillsammans med beslutet)
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-01-20

Änr KS 2020/120.813
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 3 Svar på motion från (MP m f)l: Hållbart båtliv för båtägare

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Waxholmspartiet m.fl. har lämnat in en motion angående hållbart båtliv för 
båtägare. Vaxholms stad och SRMH stöttar initiativet och anser att efterfrågad information redan finns 
att tillgå.  

Utvecklingen av hållbara metoder för båtägare är en pågående process, vars uppdateringar sker löpande 
med tiden. Att ta fram en fysisk miljöpolicy för båtlivet skulle innebära föråldrad information från 
början. Informationen i given miljöpolicy skulle snabbt bli inaktuell eftersom uppdateringar sker 
kontinuerligt på marknaden. Kommunen har som uppdrag att informera om och möjliggöra hållbara 
lösningar genom tillsyn samt guidning. 

Yrkanden
Anna-Lena Nordén (WP) yrkar att ärendet återremitteras med motivering i enlighet med bilaga 1 till 
protokollet.

Peter Lindqvist (-) instämmer i Anna-Lena Nordéns (WP) yrkande.

Ordföranden 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.

Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av arbetsutskottet:

Ja röstar: den som vill att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Nej röstar: den som vill att ärendet ska återremitteras. 

Omröstningsresultat
Ja= Anders Garstål (S), Lars Lindgren (M), Michael Baumgarten (L), Per-Eric Grön (M) samt 
Malin Forsbrand (C)

Nej= Anna-Lena Nordén (WP) samt Peter Lindqvist (-)

Ordföranden finner att arbetsutskottet med 5 ja-röster mot 2 nej-röster bifaller förvaltningens 
beslutsförslag.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Reservationer
Anna-Lena Nordén (WP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande i enlighet med bilaga 1 
till protokollet. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Svar på motion från (MP m.fl.): Hållbart båtliv för båtägare 2020-09-04
Motion, Hållbart båtliv för båtägare, 2020-06-01

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Emma Mattsson, Hållbarhetsenheten 

För kännedom: Madeleine Larsson, Kommunledningskontoret 
Lars Lindqvist, Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddskontor
lars.lindgvist@srmh.se (Bifoga tjänsteutlåtandet tillsammans med beslutet)
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Tjänsteutlåtande
2020-09-04

Änr KS 2020/120.813
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

Svar på motion angående Hållbart båtliv för båtägare (MP, V, WP 
m.fl.)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta;

Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet

Sammanfattning
Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Waxholmspartiet m.fl. har lämnat in en motion angående hållbart båtliv för 
båtägare. Vaxholms stad och SRMH stöttar initiativet och anser att efterfrågad information redan finns 
att tillgå.  

Utvecklingen av hållbara metoder för båtägare är en pågående process, vars uppdateringar sker löpande 
med tiden. Att ta fram en fysisk miljöpolicy för båtlivet skulle innebära föråldrad information från 
början. Informationen i given miljöpolicy skulle snabbt bli inaktuell eftersom uppdateringar sker 
kontinuerligt på marknaden. Kommunen har som uppdrag att informera om och möjliggöra hållbara 
lösningar genom tillsyn samt guidning. 

Bakgrund
Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Waxholmspartiet m.fl. yrkar på att kommunen i samarbete med Vaxholms 
båtklubbar, marinor och båtvarv tar fram en miljöpolicy. De lyfter vikten av båtlivet som en viktig 
möjlighet till rekreation, naturupplevelse samt bidrag till folkhälsan. Partierna yrkar att miljöpolicyn 
sammanställs i en miljöguide, gällande vinter och sommar, tillgänglig i tryckt samt digital version. 

I nuläget finns information om hållbart båtliv på kommunens hemsida inklusive länkar till aktuella 
myndigheter. Partierna påpekar att det är splittrad information och att ett sammanhållande dokument 
med råd och riktlinjer saknas. Vaxholms stad och SRMH  ställer sig bakom behovet av samlad 
information och lyfter fördelen med online-baserad tillgång som snabbt kan uppdateras vid behov. 

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad ser allvarligt på de risker båtlivet för med sig i förhållande till miljöpåverkan. Varje 
sommar ger kommunen därför ut en folder, Grönt båtliv, med information och tips om hur båtägare kan 
ta hand om sin båt på bästa miljövänliga sätt. Utöver foldern finns alltid information på Vaxholms stads 

Kommunledningskontoret
Emma Mattsson
Vattenstrateg/projektledare
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hemsida, med text och länkar till myndigheter så som Transportstyrelsen, Hav- och Vattenmyndigheten 
och SRMH. Kommunen ser ett behov av uppdatering samt organisering av länkar och lättillgängligöra 
informationen löpande. 

Avseende vattenfrågor som given motion berör krävs samarbete. SRMH har genom MSL 
(Miljösamverkan i Stockholms län) ett samarbete med länsstyrelsen och alla kustkommuner i länet samt 
med kommunerna runt Mälaren. Skriftliga råd, som är anpassade till Stockholms skärgård, har tagits 
fram genom MSL. Dessa råd finns tillgängliga via länkar.

Att ta fram en informationsskrift enbart för Vaxholm visar inte på den enighet som finns i länet för att ha 
ett levande och miljövänligt båtliv. Därav vill Vaxholms stad fortsatt hänvisa till den information som 
finns från MSL, Transportstyrelsen och Hav- & vattenmyndigheten. Det kan kommunen göra genom att:

 Uppdatera hemsidan & länkar till information från MSL, Transportstyrelsen samt Hav- och 
vattenmyndigheten.

 Addera länk till SRMH:s hemsida på Vaxholms stads hemsida.

Kommunen vill påpeka att ämnet är av yttersta vikt  och att efterfrågad information till en miljöpolicy 
redan finns att hämta via kommunens hemsida. Det kräver mycket tid och i förhållande till tidsåtgången 
kommer policyn att vara utdaterad från start då informationsflödet inom hållbart båtliv är högt. 
Kommunens uppdrag ligger i att informera om åtgärder för ett hållbart båtliv vilket är ett pågående 
projekt som utförs tillsammans med SRMH, vilka står för tillsyn. 

Bedömning
Vaxholms stad anser att ett hållbart båtliv bäst uppnås på fortsatt vis via länkar och information på 
kommunens hemsida. Det kräver att informationen på kommunens hemsida blir uppdaterad och bättre 
strukturerad så den blir lättare att hitta för enskilda båtägare, båtklubbar och marinor. 

Måluppfyllelse
Vaxholms stad anser att det är av angelägenhet att båtlivet fortsätter i hållbar riktning. För att kunna 
vara uppdaterade är det nödvändigt att kommunen möjliggör för snabba förändringar. Arbetet med ett 
hållbart båtliv är i linje med beslutad Blåplan och det globala hållbarhetsmålet 14 (Bevara och nyttja 
haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling). SRMH arbetar för 
kommunen med bland annat tillsyn av hamnar och varv, båtuppläggningsplatser och användning av 
båtfärg, för att bidra till en god livsmiljö för medborgarna samt en ekologiskt hållbar framtid.

Finansiering
För att genomföra uppdatering av information på kommunens hemsida behöver tid avsättas vilket sker 
inom ram. 

Uppföljning och utvärdering
Löpande möten med kommunens båtgrupp sker under året. Gruppen tillåter kontinuerlig uppföljning 
och utvärdering, som jämförs med tidigare åtgärder. Inför varje sommar sammanställs en folder med 
information om konkreta åtgärder för ett hållbart båtliv. Det är ett sätt för kommunen att årligen ge 
uppdatering och möjliggöra att aktuell information finns tillgänglig för medborgarna. 
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Tjänsteutlåtande
2020-09-04

Änr KS 2020/120.813
3 av 3

Handlingar i ärendet
Svar angående motion om Hållbart båtliv för båtägare (MP, V, WP m.fl.), 2020-09-03

Hållbart båtliv för båtägare, 2020-06-01

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Kommunledningskontoret, Vaxholms stad 
Emma Mattsson, Hållbarhetsenheten 

För kännedom: Madeleine Larsson, Kommunledningskontoret 

Lars Lindqvist, Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddskontor
lars.lindgvist@srmh.se 
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Bilaga 1, AU 2021-01-20/§ 3

                                        Återremiss

Angående Motion Hållbart båtliv för båtägare punkten 3

Waxholmspartiet yrkar Återremiss då vi anser att motionen ej är besvarad.

 Att vi anser att den nuvarande miljöpolicy behöver uppdateras och ha en
rubrik gällande hållbart båtliv som innehåller att det framtida båtlivet
i Vaxholm ska utvecklas på ett mer hållbart sätt och att minska negativa
påverkan på naturmiljön och att förbättra vattenkvalitén i skärgården.
För att utvecklingen av mera hållbart båtliv krävs att alla marinor och
båtklubbar tar ett större miljöansvar för hantering av avfall och
kemikalier.

 Att vi tar fram en ny broschyr med fakta och tips för ett miljövänligt
båtliv.  som finns tillgänglig som folder och kan delas ut till båtägare
i kommunen, båtklubbar osv samt går att ladda ned som PDF från vår
hemsida.  

Anna-Lena Nordén

Waxholmspartiet
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     Vänsterpartiet i Vaxholm
________________________________________________________

Motion gällande flexibla parkeringstal

Transportsektorn står idag för ca en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Som 
en del av våra klimatmål ska transportsektorns utsläpp minska med 70 procent till år 2030, 
jämfört med 2010 års nivå. Aktuella prognoser visar att klimatmålen inte kommer att kunna nås 
med nuvarande omställningstakt. Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien IVA konstaterar i en 
rapport från 20191 att förnybara drivmedel och energieffektiva fordon inte räcker för att vi ska nå 
klimatmålen utan att trafiken samtidigt måste minska. De konstaterar vidare att stadsplaneringen 
måste gynna en utveckling med mindre och färre fordon.

Ett viktigt kommunalt verktyg för att minska bilåkandet till förmån för andra transportslag är 
parkeringsnormen. Genom att införa en flexibilitet i parkeringsnormen, där byggherrar som 
investerar i hållbara mobilitetslösningar och åtgärder som gynnar hållbart resande inte behöver 
etablera lika många parkeringsplatser, gynnas en kreativ och hållbar stadsutveckling. Det kan 
t.ex. handla om att tillhandahålla laddmöjligheter för elcykel, cykelförråd med service, 
lådcykelpool eller bilpool. Att på detta sätt gynna hållbara mobilitetslösningar leder i sin tur till att 
våra utsläpp av växthusgaser begränsas och att den yta som upptas av parkeringsplatser kan 
minska över tid. Nätverket klimatkommunerna2 tillhandahåller mycket matnyttig information om 
hur flexibla parkeringstal kan användas som ett verktyg i en hållbar stadsplanering.

I kommunens nuvarande översiktsplan, Vaxholm 20303, som antogs av fullmäktige 2013-12-16, 
står redan följande inskrivet: ”I kommande revideringar av parkeringsnormen bör hänsyn även tas
till aspekter som kan minska behovet av antalet parkeringsplatser t.ex. närhet till kollektivtrafik, 
storlek på bostad och möjligheter till samåkning (bilpool).” Även i Mittsamverkans program för 
Vaxholm4 står att ”Bilpooler och lånecykelsystem ska uppmuntras.” Trots detta har 
parkeringsnormen inte uppdaterats sedan 2014.

Vänsterpartiet yrkar 

att flexibla parkeringstal arbetas in i Vaxholms stads parkeringsnorm som ett led i vårt arbete för 
att nå Sveriges klimatmål inom transportsektorn.

Vaxholm 2021-03-06

1 https://www.iva.se/globalassets/info-trycksaker/vagval-for-klimatet/transportsystem-slutrapport-2019-06-12-id-132097.pdf

2 https://klimatkommunerna.se/kunskapsbank/transporter/planera-for-hallbara-fardmedel-2/flexibla-parkeringstal/

3 https://www.vaxholm.se/bygga-bo--miljo/planarbete/oversiktsplan

4 https://www.vaxholm.se/download/18.4d3b1abb170857fa88c35073/1582880792672/CSL-program%202019-
22_rev190510.pdf
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