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Ansvar och uppdrag 
Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar annat svara för: 

Förvaltning, om- och nybyggnad 

 underhåll och förvaltning av stadens 
o fasta egendom, idrotts- och friluftsanläggningar och hamnar 
o vägar, gator samt park- och naturmark 

 upplåtelser av staden tillhörig fast egendom 
 huvudmannaskapet för stadens allmänna anläggningar 
 om- och nybyggnation av byggnader, lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet 

understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar 
 om- och nybyggnation av kommunal infrastruktur som vägar, kajer, broar, 

dagvattenanläggningar, bredband och liknande understigande 5 miljoner kronor inom 
beslutad ram för investeringar 

 fastighetsbildnings-, ledningsrätts- och servitutsfrågor som berör förvaltningen av stadens 
fasta egendom 

Gator och trafik 

 stadens uppgifter inom trafikområdet, följa trafikförhållandena samt verka för förbättrad 
trafiksäkerhet 

 upplåtelser av gatu- och vägmark för tillfälliga och speciella ändamål, i den mån upplåtelsen 
inte faller inom ordningslagens tillämpningsområde 

 förvaltning, drift och underhåll av stadens gatu- och vägnät, gång- och cykelvägar, 
parkeringar samt torg, inklusive belysning 

 beslut om lokala trafikföreskrifter, beslut om undantag från föreskrifter eller om 
parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter 

 besluta om tillstånd att schakta i stadens gator och samt att om så erfordras, kräva säkerhet 
för beräknade kostnader för återställande av stadens anläggningar 

Bibliotek 

 information och litteraturförmedling 
 barn- och ungdomsverksamhet 
 social biblioteksverksamhet till äldre och funktionsnedsatta 
 biblioteket som kulturellt rum 
 det digitala biblioteket 

Allmän kultur och fritid 

 allmän kulturverksamhet 
 förvaltning av stadens konstverk, övriga samlingar/föremål av kulturellt värde 
 bidragsgivning till ideella föreningar inom kultur-, fritids- och idrottssektorn 
 samverkan med ideella föreningar inom kultur-, fritids- och idrottssektorn 

Tillstånd, tillsyn och yttranden 

 stadens uppgifter avseende tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138) 
 avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) 
 avgivande av yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats (3 kap. 2 § 

ordningslagen) 
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Viktiga händelser 
Allmänkultur 

Från den 15 augusti har tjänsten som kulturansvarig utökats från 30% till 50%. Administratören är 
som tidigare på 10%. Den utökade tjänstgöringen möjliggör mer planering för evenemang, 
deltagande i regionala sammanhang och mer tid till administration och strategiarbete. 

Den 1 juni släpptes restriktionerna för corona något, vilket gjorde det möjligt att ha en 
promenadteater i juli och utomhusbio i juli och augusti. 

Fastighet 

Fastighetsenheten har gjort mindre organisatoriska anpassningar med ökat fokus på administration 
med en delad tjänst mellan fastighet, tekniska samt bibliotek och kultur. Den tidigare ekonomiska 
fastighetsförvaltartjänsten har omvandlats till en fastighetsadministratör för att möta krav om bättre 
uppföljning av privata utförare, större ansvar inom nytt driftavtal, samt säkerställa avtalsuppföljning. 

Enheten arbetar tillsammans med en specifik projektgrupp med att säkerställa och underlätta 
processen kring återgång till det nya normala för att möjliggöra en succesiv återgång till kontoret 
efter pandemi. 

Restaureringsprojektet efter explosionen på Hembygdsgården är färdigställt och Caféverksamheten 
har haft öppet under sommaren. 

Projektet med att utse ny arrendator på campingen är beslutat och förvaltningen förhandlar med 
utpekad part. Verksamheten har varit igång sedan innan midsommar. 

Gata/trafik - mark/park 

Teknisk handbok är under framtagning. Handboken beskriver standarderna för hur stadens 
anläggningar ska byggas. Handboken kommer att underlätta i alla stadsbyggnads- och 
exploateringsprojekt och ligga till grund för entreprenader. 

Tekniska enhetens underhållsplan, som presenterades för nämnden under slutet av 2020, håller på 
att utvecklas och inventering av övriga anläggningar som till exempel belysning, broar och lekplatser 
och parkmark pågår. 

Förhandling med facket kring en organisationsförändring pågår. Enheten kommer att i samband med 
pensionsavgång renodla rollerna och få in mer kompetens gällande parkskötsel och skogsvård. 

Stadsbiblioteket 

Biblioteket har under våren och sommaren kunnat öppna upp mer då restriktionerna har ändrats. 
Det finns i nuläget ingen begränsning för antal besökare. De allmänna råd som Folkhälsomyndigheten 
har meddelat om gäller givetvis också på biblioteket, som att hålla avstånd och inte besöka 
biblioteket om man har symtom. 

Det är glest möblerat, men det finns nu möjlighet att sitta ned och läsa, arbeta eller studera. Från 
mitten av augusti har stadsbiblioteket övergått till ordinarie öppettider för första gången sedan mars 
2020. 

I augusti gjordes en inventering av bibliotekslokalens fysiska och kognitiva tillgänglighet av 
Begripsam. Det kommer också göras en inventering av den digitala tillgängligheten. En rapport 
lämnas till biblioteket i september. 

Genomlysning stadsbyggnadsförvaltningen 

Som ett stöd i ett utvecklingsarbete av stadsbyggnadsförvaltningen har en genomlysning genomförts 
under vintern/våren 2021. Genomlysningen har omfattat samtliga samhällsbyggande enheter inom 
förvaltningen. Biblioteket och allmänkulturen har varit undantagna samt även bygglov- och GIS-
enheten där genomlysning genomförts tidigare. 

Genomlysningen syftar till att beskriva en helhet av stadsbyggnadsförvaltningens arbete och att 
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identifiera utmaningar för hela förvaltningen och för varje enhet. Utifrån slutsatser i 
genomlysningens beskrivning av nuläget och efter jämförelser med andra kommuner har en 
handlingsplan tagits fram som innehåller åtgärder för förvaltningens ledningsgrupp respektive för 
varje enskild enhet. 

I genomlysningens övergripande sammanfattningen anges följande: En växande verksamhet med 
behov av strategiskt fokus, prioritering, tydligare styrning och god administrativ struktur för en 
kvalitativ och effektiv verksamhet. Inom både politiken och förvaltningsorganisation finns behov av 
ökad tillit, delad målbild och stärkt samsyn. 

Målbilden efter att åtgärderna i handlingsplanen genomförts är effektivare arbetssätt, säkerställd 
budgetdisciplin, förstärkt kort- och långsiktig planering samt stärkt leverans och snabbare framdrift. 

Strategiska planer  

Under våren 2021 antog Kommunfullmäktige Hållbarhetsstrategi för Vaxholms stad 2021-2031, 
Energiplan för Vaxholms stad 2021-2030 och Avfallsplan för Vaxholms stad 2021-2023. Ett 
övergripande arbete utifrån dessa styrdokument påbörjas under hösten 2021 och kommer att 
utvecklas under de kommande åren. 
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Mål och måluppfyllelse 

Kvalitet 

Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och 
invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och 
positivt bemötande. 

Nämndens mål: I kommunen finns ett brett utbud av kultur och 
fritidsaktiviteter. 

Agenda 2030 

 God utbildning för alla 
 Hälsa och välbefinnande 

Analys 

Bibliotek 

Under pågående pandemi har biblioteket inte haft möjlighet att genomföra evenemang på plats utan 
har hittat nya vägar att nå ut. Under sommaren har man kunnat låna högläsningspaket för barn, vi 
har tipsat om nya böcker på Instagram, haft hemliga bokpåsar till vuxna och en tävling med litterära 
citat. Den årliga aktiviteten Sommarlovsboken har också pågått där barn har läst och recenserat fem 
böcker. Alla barn som deltar får välja en bok att ta med sig hem. Bibliotekets lådcykel har också varit 
ut på stan vid ett flertal tillfällen. 

En av årets mottagare av kulturbidrag, Lina Löfstrand, använde en del av bidraget till att göra 
pysselpåsar till barnen i Vaxholm. Påsarna kunde hämtas på biblioteket och blev uppskattade. 

I och med terminsstarten vill lärare komma på besök med sina klasser. Det är möjligt att genomföra 
innan biblioteket öppnar och med begränsat antal elever åt gången. Medan restriktioner kvarstår har 
vi svårt att bedriva normal verksamhet med klassbesök, sagostunder och andra lässtimulerande 
arbeten, det återspeglar sig i utlåningen av barn- och ungdomsböcker. Vi påminner och informerar 
skolor och förskolor att det är möjligt att komma till biblioteket med ett begränsat antal barn. 

Biblioteket fortsätter det systematiska arbetet med e-böcker som påbörjade i januari. Biblioteket har 
inga digitala tidskrifter. 

Kultur  

Kulturrådet har fortsatt med digitala träffar och planeringen av Kulturnatten den 8 oktober är klar. 
Årets kulturnatt blir den tionde i ordningen. Det kommer uppmärksammas på så vis att tidigare 
kulturstipendiater har bjudits in till att ställa ut/medverka vid Rådhuset. 

Fritid 

Vaxholms stad vill stärka och utveckla förutsättningarna för att idrotten ska vara tillgänglig för alla 
medborgare på likvärdiga villkor utifrån skilda behov och förutsättningar. Idrotten ska vara både 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. Detta innebär att skapa och stärka förutsättningarna för 
att bedriva en hållbar idrott, för föreningsliv, spontanidrott och skolidrott. Detta så att 
Vaxholmsborna kan vara i rörelse hela livet i hållbara idrotts- och motionsanläggningar. 

Det nya boknings- och bidragssystemet har implementerats under våren 2021 och utvärdering sker 
löpande. Systemet underlättar för den som vill boka tid/lokal och även förenkla administrationen 
gällande lokalbokningar. Systemet skapar en tydlig struktur för att planera, genomföra och följa upp 
föreningsbidrag. Genom det nya bokning- och bidragssystemet kommer statistik kunna tas fram och 
jämföras med den statistik som finns genom riksidrottsförbundet, vilket kommer ligga till grund för 
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analys och framtida aktiviteter. 

En ny ishall ska utredas av exploateringsenheten och finansiering av denna ska ske via KS-medel. 

Under 2021 har Coronapandemin inneburit att många aktiva föreningar/skolor tvingats att avstå helt 
eller avboka aktiviteter såväl inomhus som utomhus. Möjligheten för kommunen att skapa andra 
eller fler alternativ har varit begränsad då antalet hallar är begränsade. 

Barn- och ungdomsidrotten startades upp succesivt under våren. Förhållningsreglerna i 
idrottslokalerna uppdateras löpande enligt gällande restriktioner och rekommendationer och 
berörda föreningar informerades. 

Fastighet 

Två mycket uppskattade turistresmål inom stadens bestånd har haft nyöppning till sommaren. 
Restaureringsprojektet efter explosionen på hembygdsgården är färdigt och caféverksamheten 
kunde öppna enligt plan till sommaren. Dessutom har en ny arrendator till campingen utsetts och 
campingen har varit öppen under sommaren. Förhandling med arrendator pågår för att ta fram ett 
långsiktigt avtal. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021  Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2020 

 Bibliotekets digitala utbud - böcker och 
tidskrifter, andel nöjda medborgare (%) 

    50 %  

 Andel barnbokslån (%)  45 % 43 %  50 % 55 % 

 Det lokala kultur- och nöjeslivet i 
kommunen, andel nöjda medborgare (%) 

    50 %  

 Möjligheten för invånare att nyttja 
kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar, andel nöjda 
medborgare (%) 

    60 %  

Nämndens mål: Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling. 

Agenda 2030 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Analys 

Vaxholms stad har under flera år aktivt medverkat vid tillkomsten av ny neutral elektronisk 
kommunikation. Staden har inte något eget fibernät till allmänheten men följer marknadens 
utbyggnad av bredband till invånarna. De kanalisationsrör för fiber som förlagts på Rindö planeras att 
kopplas ihop med fibernätet på Vaxön under 2022. 

I Vaxholms stad är nu 83 procent av hushåll och företag uppkopplade med minst 100 mbit/s. Vid 
granskning av statistiken samt antal inkomna schaktningstillstånd för elektronisk kommunikation, kan 
det utläsas att marknaden mattats av. Då Vaxholm stad har en svår geografisk utgångsposition är 
vissa hushåll och företag i skärgården svåra att nå. Undersökningar kommer att starta för att se 
efterfrågan och möjlighet att hjälpa marknaden koppla upp de sista procenten för att nå regeringens 
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mål med 95 procent anslutna till år 2023. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021  Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2020 

 Tillgång till bredband om minst 100 mbit, 
andel av befolkning (%) 

78% 81% 83%  85% 90% 

Livsmiljö 

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

Nämndens mål: Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött. 

Agenda 2030 

 Ekosystem och biologisk mångfald 
 Hav och marina resurser 
 Hållbara städer och samhällen 

Analys 

Fastighet 

Fastighetsenheten har i början av sommaren tecknat nytt avtal gällande fastighetsskötsel av stadens 
bestånd samt nytt avtal för lokalvård. Uppstarten av avtalen har gått bra och bedöms leda till en 
ökad kvalité av skötsel. En förändring i avtalet för fastighetsskötseln är att mottagandet av 
felanmälningar som tidigare hanterats av driftentreprenören har tagits över av enheten. 
Målsättningen med detta är dubbel, dels en ökad nivå av tillgänglighet, bemötande och snabbare 
åtgärder samt öka den ekonomiska effektiviteten.   

Fastighetsenheten arbetar tillsammans med övriga förvaltningar med att ta fram underlag för nytt 
lokalvårdsavtal då det som tecknats innan sommaren är ett tillfälligt avtal. 

Projektet med att anlägga ny återvinningscentral pågår enligt plan och fastighetsenheten har utfört 
majoriteten av de åtgärder som avtalats i samverkansavtal med Roslagsvatten AB. Ny 
återvinningscentral är planerad att vara färdigställd till årsskiftet. 

Gator och trafik 

Tekniska enhetens underhållsplan, som presenterades för nämnden under slutet av 2020, håller på 
att utvecklas och inventering av övriga anläggningar som till exempel belysning, broar och 
rännstensbrunnar pågår. Ansiktslyftet av Rådhusgatan är nästan avklarat och i enlighet med 
underhållsplanen påbörjas arbetet med Kapellgatan under sensommaren. 

Bygget av en ny gång- och cykelväg från Rindö centrum till Rindö förskola, etapp 1 av projektet 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindövägen, har färdigställts. Etapp 2 och 3 är för nuvarande i 
olika stadier av planering och projektering. 

Ombyggnad- och utbyggnad av infartsparkeringen på Engarn har pågått under sommaren och blev 
klar under augusti 2021, besiktning återstår. 
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Teknisk handbok är under framtagning. Handboken beskriver standarderna för hur stadens 
anläggningar ska byggas. Handboken kommer att underlätta i alla stadsbyggnads- och 
exploateringsprojekt och ligga till grund för entreprenader. 

Ny väg till Söderfjärdsskolan samt säkra skolvägar och upphämtningsplatser för skolskjuts är under 
utredning. 

Under våren och sommaren har upprustningen av stadens övergångsställen och trafikskyltar pågått 
vilket lett till att övergångsställen blivit tydligt uppmålade och slitna trafikskyltar bytts ut mot nya, 
bättre reflekterande. 

Arbetet inom ordinarie drift har fortlöpt, under våren har till exempel sandupptagning och 
brunnssugning utförs. Grusvägar har hyvlats och dammbundits och sly klippts kontinuerligt under 
grönsäsongen. 

Under sommaren har Hamngatan återigen varit gågata. 

Hamn 

Planering och renovering av Vaxholms framtida kajer i Söderhamnen och Österhamnen och dess 
närliggande områden pågår och personal från tekniska enheten ingår i projektgruppen. Hur arbetet 
fortskrider rapporteras i Kommunstyrelsens tertialbokslut. 

Kajer och småhamnar har inventerats efter vintern och planerade åtgärder pågår. 

Arbetet med att hyra ut kommunens båtplatser har intensifierats och idag är uthyrningsgraden 
100 %. Efterfrågan på båtplatser är stor. 

Samtliga småbåtshamnar har kontrollerats genom dykbesiktningar och felaktigheter har åtgärdats 
under våren/försommaren. Detta innebär att Y-bommar bytts ut, kättingar, bojar samt 
bojförankringar renoverats eller bytts ut. Samtliga landfästen, pontoner och grindar har renoverats 
då förslitningen är stor från sjösidan. Ekuddshamnen har kompletterats med en ny pontonbrygga för 
skärgårdskanoter samt nya badstegar. 

Vegabackens kommunala båtplatser har kompletterats med extra förankringstyngder. 

I Norrbergshamnen har en ponton ersatts med 12 y-bommar istället för bojar vilket underlättar för 
förtöjning för hyrestagarna. 

Mark och park 

Arbete enligt trädinventeringsplanen som gjordes 2018 pågår. Som resultat av den har till exempel 
almar tagits ner i Officersparken på grund av almsjuka. 

Framnäsparken har rustats upp. 

Lägrets nya lekplats öppnades den 4 augusti och är utformad med hjälp av förslag som kommit in 
från förskolor, skolor och allmänhet. Några av parkens tidigare lekredskap har sparats och ny 
utrustning har monterats i parken. 

Stora insatser har genomförts gällande invasiva arter inom kommunen, detta gäller parkslide, 
björnlokor, lupiner samt jättebalsamin mm. Inventering och kartläggning av invasiva arter görs 
löpande för uppföljning av insatser och framtida bekämpning. 

Säkerhetdyk har genomförts vid samtliga kommunala badplatser inför och under säsongen. 
Badprover genomförs enligt beslut av SRMH 4ggr under säsong. För att öka tillgängligheten läggs en 
ramp ut vid Eriksöbadet och alla bad förses med bajamajor då fasta anläggningar helt saknas. 
Tynningö idrottsförening genomför simskola som tidigare år. 

Ett 10-talet döda träd på Vaxön har tagits ner då det bedömts finnas risk för person- eller sakskada. 

Nyttjanderättsavtal för skolskjutsskyltning och skötsel av kommunal mark kopplat till 
bostadsrättsförening har tagits fram och delgetts parterna. 
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Inventering av strandskoning har utförts under sommaren för att se om åtgärder gällande skydd mot 
tex erosion och förslitning behövs, inga akuta åtgärder behöver vidtas. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021  Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2020 

 Skötsel av gång- och cykelvägar, andel 
nöjda medborgare (%) 

    50 %  

 Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, 
torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%) 

    50 %  

 Skötsel av byggnader där kommunen har 
verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel 
nöjda medborgare (%) 

    50 %  

 Skötsel av gator och vägar, andel nöjda 
medborgare (%) 

    50 %  

Nämndens mål: Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i 
idrottsaktiviteter 

Agenda 2030 

 Jämställdhet 

Analys 

Det är viktigt att idrotten är jämställd och jämlik. Staden ska sträva efter att erbjuda likvärdiga 
möjligheter för alla att vara fysiskt aktiva oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund 
eller socioekonomiska förhållanden. För att främja ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter 
samarbetar fastighetsenheten och tekniska enheten med bland annat ungdomsstödet och 
hållbarhetsenheten. 

Jämställd idrottsverksamhet är en av de aktiviteter som valts ut i stadens arbete med SKRs (Sveriges 
kommuner och regioner) projekt modellkommuner. Arbetet beskrivs närmare under rubrik 4. 
Utveckling inom jämställdhet. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021  Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2020 

 Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar, 
andel (%) 

49% 47%    43% 
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Nämndens mål: Kommunen har energieffektiva lokaler. 

Beskrivning 

Statistik hämtas från E.on 

Agenda 2030 

 Hållbar energi för alla 

Analys 

Fastighetsenheten har under året genomfört en del åtgärder för att effektivisera energianvändningen 
i beståndet. Alla gamla armaturer byts löpande ut mot ny energieffektiv belysning och alla 
ventilationsarbeten syftar till att energieffektivisera. En inventering och kostnadsuppskattning av att 
byta ut samtliga utomhusbelysningspunkter pågår. 

I projektet med att byta ut taket på Resarö skola har dessutom förberedelser för att installera 
anläggning för solenergi utförts. Konsult är anlitad och arbetar med att ta fram förslag på 
solcellsanläggning på taket, åtgärden planeras att utföras under året. 

Enheten har fått in åtgärdsförslag för att minska effektbehovet i beståndet samt tagit fram förslag för 
på nätoptimering. Åtgärderna planeras att implementeras i samråd med driftentreprenören. 

Utöver dessa åtgärder pågår ett planeringsarbete utifrån energiplanen som kommer ligga med i 
enhetens verksamhetsplan för nästkommande år. 

  

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021  Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2020 

 Energianvändning kWh/m2 i 
kommunalägda lokaler 

139 147   150  

Ekonomi 

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

Nämndens mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

Agenda 2030 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 Hållbar konsumtion och produktion 

Analys 

Nämnden för teknik, fritid och kultur gör ett överskott på 2,5 mnkr till och med augusti. Överskottet 
beror till största delen på oanvända satsningar och en extraordinär intäkt i samband med en 
lantmäteriförrättning. De större negativa avvikelserna kommer av uteblivna hyresintäkter från 
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idrottshallar och Eriksö Camping, högre kostnader för löpande fastighetsservice samt utfall för el och 
fjärrvärme som blivit högre än budgeterat. 

Verksamhetsspecifika avvikelser 

Det har varit fler deltagare än budgeterat på nämnderna vilket har inneburit högre kostnader. 

Kommunen har behövs betala mer vägavgifter än budgeterat under perioden. 

Under perioden har parkeringsintäkterna varit högre, vilket i kombination med ännu ej nyttjad 
budget för trafiksäkerhetsåtgärder har gett överskott vilket delvis vägs upp mot gatusidans 
inventerings- och utredningskostnader för dagvattenbrunnar och broar. 

Det har varit färre ansökningar om föreningsbidrag. 

Inom kulturverksamheten har det genomförts färre evenemang och arbetstid för handläggare har 
utökats först efter sommaren, vilket är senare än budgeterat. 

För biblioteket är det till största delen en satsning för att kompensera för ökade kostnader i ny lokal 
som inte använts. 

Det har varit mindre intäkter för idrottshallar och ökade kostnader för planerat underhåll. 

Färre åtgärder har genomförts inom hamnverksamheten med anledning av kommande 
kajrenovering. 

Inom den kommersiella verksamheten har en extraordinär intäkt i samband med en 
lantmäteriförrättning erhållits. 

Inom lokaler har kostnader för fastighetsservice, el och fjärrvärme varit högre. Dessa högre 
kostnader vägs delvis upp av ökad budget för avskrivningar och satsningar samt kompensation för 
tomställning av förskolan Båten. 

För den fördelade gemensam verksamheten har kostnaderna varit lägre, främst genom färre 
utredningar och färre beställda entreprenadarbeten i kommunhuset och rådhuset som till viss del 
vägs upp av högre kostnader för fastighetsservice och fjärrvärme. 

Prognos  

Prognosen för helåret är ett nollresultat men det finns stora variationer inom nämnden. 

Gatuverksamheten prognosticerar ett underskott för inventering och utredning av dagvattenbrunnar 
och broar, detta kompenseras dock av något högre intäkter på parkering och ej nyttjad budget för 
trafiksäkerhetsåtgärder. 

Biblioteket prognosticerar ett överskott motsvarande satsningen på ny lokal som inte genomfördes. 

Verksamheten idrotts- och friluftsanläggningar har haft mindre intäkter för idrottshallar än 
föregående år vilket resulterar i ett underskott för helåret. 

Inom kulturverksamheten har utökning av arbetstid skett först efter sommaren vilket ger en lägre 
kostnad än budget på helåret, och därmed beräknas verksamheten generera motsvarande överskott. 

Kommersiell verksamhet avser mark och arrende där en extraordinär intäkt för en 
lantmäteriförrättning ger ett överskott. 

Fastighetsenheten prognosticerar ett underskott varav den mest förklarande variabeln är att hantera 
avetablering av förskolan Båten, förskolan Ytterby samt Rindö slöjdpaviljong. Kostnaderna beräknas 
till 1,8 mkr varav 0,5 mkr kompenserats för i budget. Åtgärderna är beslutade i annan nämnd och är 
svåra att påverka för fastighetsenheten men innebär en årlig besparing för kommunen om 
ca. 2,5 mkr i rena hyreskostnader redan från nästa år. 

Utöver denna avvikelse prognosticerar fastighetsenheten ett underskott gällande utebliven hyra från 
Eriksö Camping, ökade kostnader för el och fjärrvärme samt ökade kostnader för fastighetsservice. 
Detta vägs delvis upp av den kompensation som erhölls för att drifta gamla bibliotekslokalen vid flytt 
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till ny lokal. 

Tekniska enheten prognosticerar ett underskott för utredningskostnader och lönekostnader för 
vikarie. 

Utfallet för investeringsbudgeten ligger inom budgetramen för helåret och prognosen är att använda 
medlen inom nämnden. Gatusidans projekt tros bli dyrare än tidigare förväntat. Hamnar, Fritid och 
Park & Mark har inga fler planerade investeringar under året. Infartsparkeringen får under nästa år 
ett statligt bidrag på 2 mnkr. Bredbandsprojektet är pausat tills vidare. Bibliotekssystemet hinner 
troligtvis inte bli implementerat i år. Konstgräsplanen uteblir i år. 

Resultatavvikelsen för T2:an uppgår till 7%. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
33%   
67%   

Indikator Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021  Målnivå 

2021 

BM-
värde 
2020 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget -3,3% 5,8% 7%    

 Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel 
och felavhjälpande underhåll - fastighet 
(kr/kvm) 

100,5 71,7   95  

 Vakansgrad lokaler (%)     5 %  
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Utveckling inom jämställdhet 
För att utveckla stadens jämställdhetsarbete inledde kommunen 2020 ett projekt inom SKR´s 
(Sveriges kommuner och regioner) regi vid namn Modellkommuner för jämställdhetsintegrering. 
Syftet med projektet är att integrera jämställdhet i styrning och ledning med målet att kommunen 
ska erbjuda en jämställd service. 

Projektet följer ett strukturerat koncept med lärandeträffar om styrning och ledning, systematiskt 
förbättringsarbete samt analys och uppföljning. 

Under året har en rad olika insatser skett . 

 Kommunstyrelsen uppdrog, år 2021, alla nämnder att redovisa könsuppdelad statistik där så 
är möjligt vilket genomfördes till tertialrapport 1 

 Beslut i KF och informationsärende med dragning har genomförts på nämndnivå. 
 Modellkommuner finns med i mål och budget 
 Presentationer och tematiska möten har skett med ledningsgrupp, verksamhetscontroller, på 

arbetsplatsträffar mm 
 Kommunikation kring jämställdhet och projektet i lokaltidningar, via sociala media, hemsida 

och intranät 
 Basutbildning jämställdhetsintegrering har genomförts av politiker och tjänstepersoner och 

deltagande i seminarium av SKR av verksamhetscontroller 
 Modellkommuner är integrerat i ledningsgruppens mål- och resultatsamtal 2021 

I slutet av våren genomfördes en workshop med syfte att vidare förankra projektet, ge tillfälle till 
dialog, tydliggöra ansvar och förväntningar och diskutera möjligheter/förbättringsområden inom 
respektive verksamhet. Deltog gjorde politik, förvaltningschefer samt verksamhetscontroller. Målet 
var att workshopen skulle lägga en grund för vidare arbete med jämställdhetsintegrering och leda 
fram till förslag till utrednings-/förbättringsområden för att säkerställa en jämställd offentlig service. 

Verksamheterna uppmanades även att diskutera och skapa en gemensam bild och gemensamma 
förväntningar på vad som är rimligt att åstadkomma under den tid som avses att följa upp arbetet 
och hur framgång mäts. Det kan vara att mäta och följa upp prestationen vilket är mer realistiskt än 
att åstadkomma effekter som blir synliga på lång sikt. 

Inom stadsbyggnadsförvaltningen kommer arbetet att fokusera på: 

 Att i samspel med kommunledningskontoret bygga kunskap gällande jämställt bemötande 
och service till medborgare 

Inom tekniska enheten planeras: 

 Att erbjuda kompetensutveckling inom norm- och jämställdhet för föreningsidrotten 

Arbetet kommer att bidra till årets nämndmål "Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i 
idrottsaktiviteter" och det föreslagna nämndmålet för 2022 ”Vaxholms stad främjar idrottsaktiviteter 
för alla” 
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Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset 
Allmänkultur 

Coronapandemins påverkan på kulturlivet är alltjämt stor. Med något lättade restriktioner har det 
ändå varit möjligt med promenadteater och utomhusbio. Planeringen för kulturnatten har utgått från 
samma premisser som i fjol. De konserter som hålls i Kronängsskolan blir med begränsat antal 
biljetter, men kommer direktsändas på webben. 

Fastighetsenheten  

Fastighetsenheten deltar i ett projekt för att se över hur väl kommunhuset är anpassat till en succesiv 
återgång till kontorsarbete igen. Utöver detta har största påverkan av pandemin på enhetens arbete 
varit en hög sjukskrivningsnivå hos entreprenörer under året. 

Stadsbiblioteket 

Pandemin har fortsatt påverkan på bibliotekets verksamhet. Då restriktionerna har lättat har 
biblioteket kunnat öppna upp mer med längre öppettider och slopad maxgräns för besökare. Det är 
nu återigen möjligt att sitta ner och läsa, arbeta eller studera. Det planeras för aktiviteter under 
hösten, men i mindre omfattning än vanligt. Distansarbete är möjligt i mindre utsträckning på 
biblioteket. 

Tekniska enheten 

Tekniska enheten anordnade tillfälliga sommarparkeringar, ökad parkeringsbevakning kring 
badplatser för att möta räddningstjänstens behov av tillgänglighet och ökad städningen av offentliga 
toaletter och tömning av papperskorgar. 

På fritidssidan har föreningslivets aktiviteter begränsats på grund av rådande restriktioner. Många 
avbokningar har gjorts av halltider. Ungdomsidrotten fick dispens att utöva sina idrotter och under 
sommaren har det även öppnats upp för vuxna och privatpersoner. 

Inventering av platser som kan påverkas av vistelseförbud gjordes tillsammans med polis och skolan 
En framtagning av rutiner för tillvägagångssätt och skyltning togs fram och tillämpades vid ett tillfälle 
under året. Kontroller utfördes av entreprenörer och sommararbetare på badplatser och allmänna 
ytor under sommaren. 
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Driftbudget 

Verksamhet, (mnkr) 
Bokslut 
jan-aug 

2021 

Budget 
jan-aug 

2021 

Budget-
avvikelse 

Prognos 
helår 
2021 

Budget 
helår 
2021 

Prognos-
avvikelse 

Bokslut 
jan-aug 

2020 

Nämnd- Och Styrelseverksamhet -0,3 -0,2 -0,1 -0,4 -0,3 -0,1 -0,2 

Fysisk och teknisk planering -0,4 -0,3 -0,1 -0,4 -0,4 0,0 0,2 

Turistverksamhet -0,1 -0,1 0,1 -0,2 -0,2 0,0 0,0 

Gator och vägar -6,1 -7,0 1,0 -10,1 -10,7 0,6 -7,3 

Parker -3,7 -3,7 0,0 -5,6 -5,6 0,0 -3,9 

Allmän Fritidsverksamhet -0,3 -0,6 0,3 -0,8 -1,0 0,2 -0,4 

Allmän Kulturverksamhet, Övrig -0,4 -0,7 0,4 -1,0 -1,1 0,2 -0,3 

Bibliotek, Extern Information -2,9 -3,8 1,0 -4,4 -5,8 1,4 -2,9 

Idrotts- Och Fritidsanläggning -10,2 -9,6 -0,7 -14,9 -14,4 -0,5 -10,2 

Hamnverksamhet -0,4 -0,5 0,1 0,5 0,0 0,5 -0,3 

Kommersiell verksamhet 1,1 0,0 1,1 0,8 0,0 0,8 -0,4 

Fördelade Lokalkostnader -6,8 -5,8 -1,0 -12,1 -9,5 -2,6 -5,5 

Fördelad Gemensam Verksamhet -3,7 -4,2 0,5 -6,8 -6,4 -0,4 -1,9 

Periodens resultat -34,0 -36,6 2,5 -55,3 -55,3 0,0 -33,1 
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Investeringar 

Investeringar (mnkr) Bokslut jan-aug 
2021 

Prognos helår 
2021 

Budget helår 
2021 

Prognos-
avvikelse 

Gator och trafik -4,8 -8,7 -6,8 -1,9 

Fastighetsunderhåll och ombyggnad -9,9 -15,0 -15,0 0,0 

Hamnar, kajer -0,2 -0,2 -1,0 0,8 

Fritid 0,0 0,0 -1,0 1,0 

Park och mark -0,4 -0,5 -1,0 0,5 

Klimatåtgärder -0,2 -1,0 -1,0 0,0 

Infartsparkering -4,4 -4,4 -2,0 -2,4 

Lekplatsinsats -2,1 -2,1 -2,0 -0,1 

Bredband -0,1 -0,2 -1,0 0,9 

Mark scoutstuga och parkering 0,0 -3,0 -3,0 0,0 

VAD och väg ÅVC -0,6 -2,0 -2,0 0,0 

Nytt bibliotekssystem 0,0 0,0 -0,3 0,3 

Slöjdsalar Rindö skola -1,9 -3,0 -3,0 0,0 

Vaxö skola interiör ombyggnad -0,6 -3,5 -3,5 0,0 

Konstgräs 0,0 0,0 -1,0 1,0 

Summa -25,2 -43,6 -43,6 0,0 

Fastighetsenheten  

Enheten arbetar enligt plan och har cirka 30 pågående eller avslutade investeringsprojekt som 
arbetats med under året, vissa har tagit längre tid att utföra på grund av pandemin. 

Projektet med att anlägga parkering och utföra markåtgärder för Scouterna på Eriksö kan behöva 
skjutas på till nästa år. I övrigt avser enheten att nyttja avsatta medel. 

Tekniska enheten 

Tekniska enhetens planerade underhåll löper på enligt plan, 

Ombyggnad- och utbyggnad av infartsparkeringen på Engarn har pågått under sommaren och är klar 
men ej slutbesiktigad. Framnäsparken och Lägrets lekplats är färdigställda. Tekniska enheten avser 
att nyttja samtliga avsatta medel under året. 

Ny infart till Söderfjärdsskolan är under planering, cykelställ och farthinder kommer att sättas upp 
under hösten. 

Bygget av en ny gång- och cykelväg från Rindö centrum till Rindö förskola, etapp 1 av projektet 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindövägen, har färdigställts. Etapp 2 är under planering och 
etapp 3 har anbud inkommit och kommer att ropas av under hösten för byggstart 2021. 
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Nämndens nyckeltal för uppföljning 
Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. 
Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp i 
tertialuppföljningar och årsredovisning. 

Kvalitet 

Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021  BM 2020 

Andel barnbokslån (%) 

 
 45 % 43 %  55 % 

Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, 
andel nöjda medborgare (%) 

 
     

Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, 
andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 

 
     

Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, 
andel nöjda medborgare - män (%) 

 
     

Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel 
nöjda medborgare (%) 

 
     

Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel 
nöjda medborgare - kvinnor (%) 

 
     

Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel 
nöjda medborgare - män (%) 

 
     

Bibliotekets utbud av aktiviteter ( t.ex. bokklubbar, 
författarbesök, sagostunder, utbildning), andel 
nöjda medborgare (%) 

 

     

Bibliotekets utbud av aktiviteter ( t.ex. bokklubbar, 
författarbesök, sagostunder, utbildning), andel 
nöjda medborgare - kvinnor (%) 

 

     

Bibliotekets utbud av aktiviteter ( t.ex. bokklubbar, 
författarbesök, sagostunder, utbildning), andel 
nöjda medborgare - män (%) 

 

     

Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, 
andel nöjda medborgare (%) 

 
     

Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, 
andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 

 
     

Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, 
andel nöjda medborgare - män (%) 

 
     

Kommunens arbete för att främja det lokala 
kulturlivet, andel nöjda medborgare (%) 
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Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021  BM 2020 

Kommunens arbete för att främja det lokala 
kulturlivet, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 

 
     

Kommunens arbete för att främja det lokala 
kulturlivet, andel nöjda medborgare - män (%) 

 
     

Möjligheten för invånare att nyttja kommunens 
idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda 
medborgare (%) 

 

     

Möjligheten för invånare att nyttja kommunens 
idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda 
medborgare - kvinnor (%) 

 

     

Möjligheten för invånare att nyttja kommunens 
idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda 
medborgare - män (%) 

 

     

Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av 
befolkning (%) 

 
78% 81%   90% 

Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i 
kommunen, andel nöjda medborgare (%) 

 
     

Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i 
kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 

 
     

Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i 
kommunen, andel nöjda medborgare - män (%) 

 
     

Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, 
andel nöjda medborgare (%) 

 
     

Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, 
andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 

 
     

Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, 
andel nöjda medborgare - män (%) 

 
     

Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel 
nöjda medborgare (%) 

 
     

Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel 
nöjda medborgare - kvinnor (%) 

 
     

Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel 
nöjda medborgare - män (%) 
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Livsmiljö 

Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021  BM 2020 

Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar, andel 
(%) 

 
49% 47%   43% 

Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda 
lokaler 

 
139 147    

Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, 
lekplatser, andel nöjda medborgare (%) 

 
     

Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, 
lekplatser, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 

 
     

Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, 
lekplatser, andel nöjda medborgare - män (%) 

 
     

Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda 
medborgare (%) 

 
     

Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda 
medborgare - kvinnor (%) 

 
     

Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda 
medborgare - män (%) 

 
     

Skötsel av byggnader där kommunen har 
verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda 
medborgare (%) 

 

     

Skötsel av byggnader där kommunen har 
verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda 
medborgare - kvinnor (%) 

 

     

Skötsel av byggnader där kommunen har 
verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda 
medborgare - män (%) 

 

     

Skötsel av gator och vägar, andel nöjda 
medborgare (%) 

 
     

Skötsel av gator och vägar, andel nöjda 
medborgare - kvinnor (%) 

 
     

Skötsel av gator och vägar, andel nöjda 
medborgare - män (%) 

 
     

Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda 
medborgare (%) 

 
     

Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda 
medborgare - kvinnor (%) 
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Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021  BM 2020 

Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda 
medborgare - män (%) 

 
     

Skötsel av kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc., 
andel nöjda medborgare (%) 

 

     

Skötsel av kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc., 
andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 

 

     

Skötsel av kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc., 
andel nöjda medborgare - män (%) 

 

     

Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda 
medborgare (%) 

 
     

Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda 
medborgare - kvinnor (%) 

 
     

Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda 
medborgare - män (%) 

 
     

Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda 
medborgare (%) 

 
     

Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda 
medborgare - kvinnor (%) 

 
     

Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda 
medborgare - män (%) 

 
     

Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel nöjda 
medborgare (%) 

 
     

Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel nöjda 
medborgare - kvinnor (%) 

 
     

Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel nöjda 
medborgare - män (%) 

 
     

Ekonomi 

Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021  BM 2020 

Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och 
felavhjälpande underhåll (kr/kvm) 

 
100,5 71,7    

Resultatavvikelse i procent (%) av budget 

 
-3,3% 5,8% 7%   

Vakansgrad lokaler (%) 

 
     

25



Nämnden för teknik, fritid och kultur, Nämndens nyckeltal 2021 6(6)

De globala målen 
Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som nyckeltalet kopplar till enligt en 
bedömning. Nedan listas de 17 globala målen. 

 1. Ingen fattigdom 

 2. Ingen hunger 

 3. God hälsa och välbefinnande 

 4. God utbildning för alla 

 5. Jämställdhet 

 6.Rent vatten och sanitet för alla 

 7. Hållbar energi för alla 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 10. Minskad ojämlikhet 

 11. Hållbara städer och samhällen 

 12. Hållbar konsumtion och produktion 

 13. Bekämpa klimatförändringarna 

 14. Hav och marina resurser 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

 17. Genomförande och globalt partnerskap
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Driftredovisning ‐ verksamhet (tkr)

Bokslut 

netto 

jan‐aug

Budget 

netto 

jan‐aug

Budget‐ 

avvikelse 

jan‐aug

Årsprogno

s 

2021

Årsbudget 

2021 Avvikelse

Bokslut 

2020 jan‐

aug

Nämnd‐ Och Styrelseverksamhet ‐259 ‐197 ‐62 ‐396 ‐296 ‐100 ‐191

Fysisk och teknisk planering ‐396 ‐264 ‐132 ‐396 ‐396 0 248

Turistverksamhet ‐58 ‐127 69 ‐190 ‐190 0 0

Gator och vägar ‐6 071 ‐7 027 957 ‐10 142 ‐10 742 600 ‐7 313

Parker ‐3 659 ‐3 676 18 ‐5 563 ‐5 563 0 ‐3 883

Allmän Fritidsverksamhet ‐345 ‐641 297 ‐812 ‐962 150 ‐426

Allmän Kulturverksamhet, Övrig ‐372 ‐750 377 ‐976 ‐1 126 150 ‐333

Bibliotek, Extern Information ‐2 854 ‐3 832 978 ‐4 358 ‐5 758 1 400 ‐2 866

Idrotts‐ Och Fritidsanläggning ‐10 240 ‐9 583 ‐657 ‐14 875 ‐14 375 ‐500 ‐10 213

Hamnverksamhet ‐356 ‐502 146 488 ‐13 500 ‐337

Kommersiell verksamhet 1 124 25 1 100 787 37 750 ‐378

Fördelade Lokalkostnader ‐6 822 ‐5 791 ‐1 031 ‐12 099 ‐9 548 ‐2 550 ‐5 507

Fördelad Gemensam Verksamhet ‐3 721 ‐4 205 485 ‐6 761 ‐6 361 ‐400 ‐1 934

Årets resultat ‐34 028 ‐36 572 2 544 ‐55 293 ‐55 293 0 ‐33 133

Driftredovisning ‐ verksamhet (tkr) Utfall Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse

100 Nämnd‐ Och Styrelseverksamhet 0 0 0 ‐259 ‐197 ‐62 0 0 0

215 Fysisk och teknisk planering 0 0 0 ‐396 ‐264 ‐132 0 0 0

249 Gator och vägar 2 917 2 514 402 ‐8 206 ‐8 741 535 ‐781 ‐801 20

230 Turistverksamhet 235 230 5 ‐277 ‐341 63 ‐15 ‐16 1

250 Parker 0 0 0 ‐3 578 ‐3 595 17 ‐81 ‐82 1

300 Allmän Fritidsverksamhet 0 0 0 ‐345 ‐641 297 0 0 0

315 Allmän Kulturverksamhet, Övrig 0 0 0 ‐341 ‐750 408 ‐31 0 ‐31

320 Bibliotek, Extern Information 25 55 ‐30 ‐2 445 ‐2 894 449 ‐435 ‐994 559

340 Idrotts‐ Och Fritidsanläggning 290 773 ‐484 ‐4 108 ‐3 930 ‐178 ‐6 421 ‐6 426 5

805 Hamnverksamhet 260 492 ‐232 ‐430 ‐735 304 ‐186 ‐259 73

810 Kommersiell verksamhet 2 136 1 409 727 ‐939 ‐1 343 404 ‐73 ‐41 ‐31

910 Fördelade Lokalkostnader 9 920 10 115 ‐195 ‐49 442 ‐48 674 ‐768 32 700 32 767 ‐67

920 Fördelad Gemensam Verksamhet 48 0 48 ‐6 284 ‐6 711 428 2 515 2 506 10

Årets resultat 15 830 15 590 240 ‐77 051 ‐78 815 1 764 27 193 26 653 540

Driftredovisning ‐ verksamhet (tkr)

Bokslut 

netto 

jan‐aug

Budget 

netto 

jan‐aug

Budget‐ 

avvikelse 

jan‐aug

Bokslut 

2020 jan‐

aug

3 Intäkter 15 830 15 590 240 14 087

4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag ‐16 252 ‐19 518 3 267 ‐17 157

5 Kostnader För Arbetskraft ‐8 916 ‐8 407 ‐508 ‐7 976

6 Övriga Verksamhetskostnader ‐25 829 ‐22 668 ‐3 161 ‐22 273

7 Övriga Verksamhetskostnader ‐26 046 ‐28 210 2 165 ‐27 265

8 Finanseiella Intäkter/Kostnade ‐9 ‐11 2 ‐11

9 Internredovisning 27 193 26 653 540 27 462

Årets resultat ‐34 028 ‐36 572 2 544 ‐33 134

Resultatavvikelse TFK 7,0%

Avvikelse 2 544

Budget ‐36 572

Intäkt Kostnad Internhandel
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Löpande investeringar (tkr)
Bokslut 

jan‐aug

Prognos 

helår

Budget 

helår 

Prognos‐ 

avvikelse

Gator och trafik ‐4 802 ‐8 700 ‐6 800 ‐1 900

Fastighetsunderhåll och ombyggnad ‐9 940 ‐15 000 ‐15 000 0

Hamnar, kajer ‐192 ‐200 ‐1 000 800

Fritid 0 0 ‐1 000 1 000

Park och mark ‐373 ‐500 ‐1 000 500

Klimatåtgärder ‐218 ‐1 000 ‐1 000 0

Infartsparkering ‐4 375 ‐4 400 ‐2 000 ‐2 400

Lekplatsinsats ‐2 121 ‐2 100 ‐2 000 ‐100

Bredband ‐131 ‐150 ‐1 000 850

Mark scoutstuga och parkering 0 ‐3 000 ‐3 000 0

VAD och väg ÅVC ‐560 ‐2 000 ‐2 000 0

Nytt bibliotekssystem 0 0 ‐250 250

Slöjdsalar Rindö skola ‐1 913 ‐3 000 ‐3 000 0

Vaxö skola interiör ombyggnad ‐605 ‐3 500 ‐3 500 0

Konstgräs 0 0 ‐1 000 1 000

Summa ‐25 229 ‐43 550 ‐43 550 0
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Org nr: 212000-2908 
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Yttrande till Mål och Budget 2022-2024, taxor och avgifter 2022 

Förslag till beslut 
Förslag till yttrande över mål och budget 2022-2024, samt förslag till taxor och avgifter 2022, antas som 
nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Yttrande till Mål och Budget 2022-2024 samt taxa för 2022 återfinns i bifogade dokument och redovisas 
på nämnd. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande Yttrande till Mål och Budget 2022-2024, taxor och avgifter 2022, 2020-06-23 
Yttrande till mål och budget 2022, nämnden för teknik, fritid och kultur  
Bilaga 1. Taxor 2022 
Nämndens nyckeltalslista 2022 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Kommunstyrelsen     

 Koray Kahruman, klk     

För kännedom: Alexander Wahlstedt, sbf 
Maria Poutamo, sbf 
Eva-Lena Granbacka, sbf    
 Susanne Edén, sbf     
 Anna Holm, sbf

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Alexander Wahlstedt, fastighetschef 
Eva-Lena Granbacka, bibliotekschef 
Maria Poutamo, gatu- och parkchef 
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Ansvar och uppdrag 
Nämnden ska inom ramen för anvisande medel, och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar annat, svara för: 

Förvaltning, om. och nybyggnad 

 underhåll av stadens: 
o fasta egendom, idrotts- och friluftsanläggningar och hamnar 
o vägar, gator samt park- och naturmark 

 upplåtelser av staden tillhörig fast egendom, 
 huvudmannaskapet för stadens allmänna anläggningar 
 om- och nybyggnation av byggnader, lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet 

understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar 
 om- och nybyggnation av kommunal infrastruktur som vägar, kajer, broar, 

dagvattenanläggningar, bredband och liknande understigande 5 miljoner kronor inom 
beslutad ram för investeringar 

 fastighetsbildnings-, ledningsrätts- och servitutsfrågor som berör förvaltningen av stadens 
fasta egendom 

Gator och trafik 

 stadens uppgifter inom trafikområdet, följa trafikförhållandena samt verka för förbättrad 
trafiksäkerhet 

 upplåtelser av gatu- och vägmark för tillfälliga och speciella ändamål, i den mån upplåtelsen 
inte faller inom ordningslagens tillämpningsområde 

 förvaltning, drift och underhåll av stadens gatu- och vägnät, gång- och cykelvägar, 
parkeringar samt torg, inklusive belysning 

 beslut om lokala trafikföreskrifter, beslut om undantag från föreskrifter eller om 
parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter 

 besluta om tillstånd att schakta i stadens gator och samt att om så erfordras, kräva säkerhet 
för beräknade kostnader för återställande av stadens anläggningar 

Bibliotek 

 information och litteraturförmedling 
 barn- och ungdomsverksamhet 
 social biblioteksverksamhet till äldre och funktionsnedsatta 
 biblioteket som kulturellt rum 
 det digitala biblioteket 

Allmän kultur och fritid 

 allmän kulturverksamhet 
 förvaltning av stadens konstverk, övriga samlingar/föremål av kulturellt värde 
 bidragsgivning till ideella föreningar inom kultur-, fritids- och idrottssektorn 
 samverkan med ideella föreningar inom kultur-, fritids- och idrottssektorn 

Tillstånd, tillsyn och yttranden  

 stadens uppgifter avseende tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138) 
 avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) 
 avgivande av yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats (3 kap. 2 § 

ordningslagen) 

32



Nämnden för teknik, fritid och kultur, Yttrande till mål och budget 2022 4(16)

Mål och indikatorer 
Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för 
kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har 
valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån 
beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer 
och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 
för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning. 

Kvalitet 

Beskrivning 

Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och 
invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och 
positivt bemötande. 

Nämndens mål Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 
(T2) 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 

Det lokala kultur- och nöjeslivet i 
kommunen, andel nöjda 
medborgare (%) 

  60 %  

Möjligheten för invånare att 
nyttja kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar, andel 
nöjda medborgare (%) 

  60 %  

I kommunen finns ett brett 
utbud av kultur och 
fritidsaktiviteter. 

Bibliotekets utbud - böcker och 
tidskrifter, andel nöjda 
medborgare (%) 

  70 %  

Invånarna har tillgång till 
bredbandsuppkoppling. 

Tillgång till bredband om minst 
100 mbit, andel av befolkning (%) 81% 83% 85% 90% 

Lokalerna har god fysisk 
miljö och service 

NKI-Fastighet   57 57 

Livsmiljö 

Beskrivning 

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

Nämndens mål Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 
(T2) 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 

Skötsel av gång- och cykelvägar, 
andel nöjda medborgare (%)   60 %  Den offentliga miljön är 

tillgänglig, trygg och välskött. 

Skötsel av allmänna platser, t.ex. 
parker, torg, lekplatser, andel 
nöjda medborgare (%) 

  60 %  
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Nämndens mål Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 
(T2) 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 

 
Skötsel av byggnader där 
kommunen har verksamhet, t.ex. 
skolor, äldreboende, andel nöjda 
medborgare (%) 

  
 

60 % 
 

Vaxholms stad främjar 
idrottsaktiviteter för alla 

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, antal/inv 7-20 
år 

  38  

Kommunen ska främja 
hushållningen med energi 

Energianvändning kWh/m2 i 
kommunalägda lokaler 147  150  

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år avser antal deltagartillfällen i åldern 7-20 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar 
under året, dividerat med antal invånare 7-20 år den 31/12. 

Ekonomi 

Beskrivning 

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

Nämndens mål Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 
(T2) 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 5,8% 6% 0%  

Kvadratmeterkostnad för 
löpande skötsel och 
felavhjälpande underhåll -
 fastighet (kr/kvm) 

71,7  95  

Ekonomin är långsiktigt 
hållbar. 

Vakansgrad lokaler (%)   5 %  
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Yttrande 
I yttrandet redogör nämnden för sina mål, verksamhetsplanering och budget utifrån 
kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas 
yttranden och tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till 
mål och budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november. 

Verksamhet 

Kvalitet 

Generellt 

Hur nöjda kommunens medborgare är med utbudet av kultur och fritidsaktiviteter mäts via SCB. 
Resultatet redovisas som andel nöjda medborgare avseende ett antal frågor inom området. 
Resultatet för året redovisas i december varje år. Från 2021 omformuleras de indikatorer som kan 
hämtas från undersökningen, vilket innebär att jämförelsevärden bakåt saknas. 

Fastighet  

Fastighetsenheten arbetar med att strategiskt omförhandla och upphandla utföraravtal för att 
säkerställa hög kvalitet samt kostnadseffektivitet. 

Under 2022 kommer nytt avtal för lokalvård slutas och enheten kommer påbörja arbetet med att ta 
fram underlag för nya driftavtal inom mark och grönskötsel i samarbete med tekniska enheten. 

Enheten har som ambition att ansluta sig till Husbyggnadsvaror HBVFörening för att kunna ta del av 
allmännyttans inköpsfunktion. 

Majoriteten av fastighetsenhetens verksamhet bedrivs med hjälp av entreprenörer och enheten har 
cirka 30 verksamhetsknutna avtal. Arbetet med planering, uppföljning, granskning och kontering av 
fakturor utförs i första hand av respektive ansvarig förvaltare. 

Området mäts med indikatorn NKI-Fastighet. 

Gata och trafik 

Inom ansvaret Gata och Trafik driftar och underhåller kommunen anläggningar som gator, GC-vägar 
och torg; och till det hörande broar, vägbankar, dagvattenbrunnar, trappor, skyltning m.m. Arbetet 
sker med syftet att upprätthålla en säker och framkomlig infrastruktur för stadens invånare och 
besökare. 

Mark 

Enheten arbetar strategiskt med att upprätta och omförhandla nya avtal för att säkerställa hög 
kvalitet med kostnadseffektiva avtal. 

På marksidan fokuseras arbetet på att skaffa överblick och kontroll över markarrenden och 
inventering av avtalen fortsätter.  Rutiner och taxor för nyttjande av allmän platsmark tas fram. 

Omorganisation av arbetsuppgifter kommer att ske med syftet att tydliggöra ansvarsfördelningen 
inom enheten samt för att säkerställa en professionell driftverksamhet. 

Inom skogsvården kommer en entreprenör att upphandlas och ropas av inom parkverksamheten. 

Under 2022 kommer enheten att påbörja arbete med att ta fram underlag för nya driftavtal inom 
mark och grönskötsel i samarbete med fastighetsenheten. 
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Hamnar och kajer 

Renoveringen av Vaxholms kajer i Söderhamnen och Österhamnen pågår och projektet beskrivs i 
Kommunstyrelsens yttrande.  

I de kommunala småbåtshamnarna har efterfrågan på fler båtplatser ökat markant. Möjligheterna att 
ordna fler anläggningar är begränsade med hänsyn till geografin och gällande detaljplaner. Fler 
båtplatser planeras dock i småbåtshamnen Lilla skutviken, vilket ryms inom nuvarande 
småbåtsområde. Detta sker genom investering av en ny ponton samt y-bommar under 2022. 
Landfäste förbereds under hösten 2021. 

Övriga åtgärder som dykningar på pontoner, förankringar, kontroll av bojanläggningar och y-bommar 
samt livräddningsutrustning sker enligt driftavtal under hela året. 

Fritid 

Vid Resarö utomhusrink/bollplan planeras anläggandet av ett utegym med ca 10 stationer under 
försommaren 2022. Detta sker inom investeringsbudgeten. 

Inom fritidsområdet planeras under 2022 åtgärder på två av de mindre lekplatserna, i Petersberg 
samt vid Stefan Lövings väg. Lekplatserna är slitna och behöver moderniseras med ny utrustning. 
Dessa åtgärder kommer ske genom nyinvestering. Lekplatsen vid Bygårdsgärde (Resarö) bör under 
2023 helt byggas om. 

Badet vid Överby kommer att utökas något mot Resarö Båtklubb under 2022. En renovering av 
badhytten på Överbybadet ska genomföras under 2022-2023. Ny sand kommer att läggas ut vid 
Tenö, Överby samt Eriksöbadet under våren 2022 och vid övriga bad 2023-2024. 

Inför badsäsongen genomförs säkerhetsdyk vid samtliga kommunala badplatser och avspärrningar 
läggs ut mot båttrafiken. Hantering av invasiva arter vid baden kommer fortgå under hela sommaren 
2022. Komplettering och/eller nyinköp av livräddningsutrustning sker kontinuerligt under året och 
vattenprover genomförs enligt kontrollplan som regleras av SRMH. 

Kontinuerligt arbete genomförs för att vidmakthålla befintliga fritidsanläggningar. 
Fritidsanläggningarna består bland annat av spår och leder, utomhusgym, inomhushallar, bad och 
fotbollsplaner. Fastighets- och exploateringsenheten har även i uppdrag att utreda en ny ishall och 
finansiering av denna. 

Området mäts med indikatorn Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar, andel nöjda medborgare (%). 

Bibliotek 

Under pandemin har biblioteket delvis varit stängt och dessutom haft kortare öppettider med 
begränsad service. Pandemin påverkar fortfarande och det är svårt att sia om hur kommande år ser 
ut. Biblioteket har efter sommaren kunnat öppna som vanligt och planerar några mindre aktiviteter 
under hösten. Förhoppningen är att kunna gå tillbaka till ett mer normalt läge från 2022. Det är 
angeläget att komma igång med arbetet mot skolor och förskolor igen. 

Upphandling av bibliotekssystem pågår och systemet kommer tas i drift vintern 2021/2022. 

En inventering av bibliotekslokalens tillgänglighet gjordes i augusti. Under hösten kommer en rapport 
från inventeringen. Biblioteket kommer därefter åtgärda sådant som är enkelt avhjälpta hinder och 
som kan göras inom ram. Arbetet beräknas påbörjas under hösten 2021 och fortsätta under 2022. 

Arbetet med ny biblioteksplan påbörjas under 2022. 

Vaxholms bibliotek flyttade till sina nuvarande lokaler 1972. 50-åringen kommer uppmärksammas på 
olika sätt under året, bland annat blir nästa sommars utställning från Hembygdsförening i samarbete 
med biblioteket. 

Området mäts med indikatorn Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare 
(%). 
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Kultur 

Kulturen har ännu inte planerat nästa år i detalj. Det finns fortfarande en osäkerhet om vilka 
restriktioner som kommer vara i kraft och hur det påverkar kulturen. Oavsett restriktioner kommer 
det erbjudas scenkonst för skolbarn och Kulturnatten blir som alltid andra fredagen i oktober. Det 
finns numera möjlighet till digitala utsändningar från Kronängsskolans aula, tanken är att fortsätta 
med dem även när restriktionerna är borta. 

Området mäts med indikatorn Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare 
(%). 

Bredband 

Utbyggnaden av bredband till kommunala verksamhetslokaler är utförd på Resarö och Vaxön. På 
Rindö samförläggs fiberledningar i samarbete med RFEF (Rindö Fiber Ek. Förening), längs med 
Rindövägen. En viss del är redan förlagd och resterande nedläggs i samband med projekt för 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindövägen som påbörjades under 2020. När projektet för 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder har färdigställts har Vaxholms stad fiberledningar till sina 
verksamheter på Rindö. Det som krävs för ett fullständigt fibernät till kommunens verksamheter är 
en sjökabel för att kunna koppla in Rindös verksamhetslokaler, vilket planeras för år 2022. 
Kommunen planerar att dra egna fiberkablar på Vaxön under året för sitt interna fibernät mellan 
verksamhetslokaler, vilket är ett större projekt som ger kommunen mer rådighet men som också 
genererar ett driftbehov framåt. 

Regeringens bredbandsmål anger att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Vaxholm stad har inte något eget stadsnät till allmänheten 
men följer marknadens utbyggnad av bredband till invånarna. Utbyggnaden av fibernätet i Vaxholm 
drivs av både föreningar och företag, flertalet tillstånd hanteras löpande av förvaltningen. 
Indikationer visar att marknaden mattas av och kommunen arbetar för att underlätta för marknaden 
för att nå så hög andel av befolkningen som möjligt. Detta görs med hjälp av samtal och i samband 
med schaktningsprocessen. 

Området mäts med indikatorn Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%). 

Digitalisering 

Stadsbiblioteket har under 2021 arbetat med att höja personalens digitala kompetens. Det arbetet 
har gjorts för att bättre kunna hantera det digitala utanförskap som många besökare har. Nu pågår 
planering för hur det konkret och praktiskt ska kunna genomföras nya och bättre insatser för 
besökarna under 2022. 

Tekniska enheten har under 2021 köpt in ett bokningssystem för att boka tider i 
idrottsanläggningarna. Under 2022 kommer det att utvecklas så att bidrag till föreningar sköts genom 
systemet samt att båtplatskön kommer implementeras i det nya systemet. Tekniska enheten och 
fastighetsenheten ser även ett stort behov av ett ritningsarkiv där lagring av relationsritningar, 
besiktningsprotokoll m.m. för projekt sparas på ett ställe. Där bör man titta på ett gemensamt 
system inom hela stadsbyggnadsförvaltningen då fler enheter är i behov av ett sådant system. 

Fastighetsenheten har behov av digitalisering inom flera områden och bedömningen är att det är 
viktigt att säkerställa en gemensam utveckling inom stadsbyggnadsförvaltningen. Behovet av tillgång 
till digitala handlingar och fastighetsdata hanteras generellt inom ramen för geografiska 
informationssystem (GIS). Enheten har även för avsikt att ta stöd av det projektverktyg som 
upphandlats inom förvaltningen. Samtliga investeringsprojekt i åtgärdsplanen bör kunna läggas in i 
projektverktyget. 

Fastighets- och tekniska enheten arbetar löpande med att utveckla och anpassa sitt arbete inom det 
kommungemensamma kundtjänstsystemet Artvise. 
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Behov av digitala verktyg som kommer utredas under året: 

 Ritningsarkiv där lagring av relationsritningar, besiktningsprotokoll m.m. 
 Fastighetsdatabas med fastighetsinformation hämtat från Lantmäteriet 
 Hyresgästsystem, innevarande system fungerar dåligt i den interna IT-miljön 
 Digitalt verksamhetsstöd för planering, uppföljning och utförande av drift- och 

underhållsplaner 
 Digitalisering av systematiskt brandskyddsarbete 

Genomlysning av stadsbyggnadsförvaltingen 

Utifrån den genomlysning som genomförts under 2021 av stadsbyggnadsförvaltningens samtliga 
samhällsbyggande enheter kommer arbete med åtgärderna i handlingsplanen att genomföras. 
Handlingsplanen innehåller åtgärder för förvaltningens ledningsgrupp respektive för varje enskild 
enhet. 

Målbilden är ett effektivare arbetssätt, säkerställd budgetdisciplin, förstärkt kort- och långsiktig 
planering samt stärkt leverans och snabbare framdrift. 

Livsmiljö 

Fastighet  

Fastighetsenheten har under en längre tid förberett för att ta över hantering av felanmälan i syfte att 
öka tillgängligheten och bemötandet. Enheten har implementerat stadens nya verksamhetsstöd 
Artvise, tagit fram en intern e-tjänst, upphandlat driftavtal med ny inriktning samt omvandlat en 
tjänst för att hantera den nya arbetsuppgiften. Från och med hösten 2021 är denna tjänst tillsatt och 
arbetet med att ta fram nya rutiner och processer pågår. 

Fastighetsenheten har succesivt övergått till en mer renodlad driftorganisation vilket bedöms leda till 
en högre nivå av nöjdhet i verksamheterna. 

Området mäts med indikatorn Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, 
äldreboende, andel nöjda medborgare (%). 

Gata och trafik 

För att uppnå bästa resultat planerar Vaxholms stad att under 2022 metodiskt jobba ner 
underhållsskulden enligt den i nämnden nyligen presenterade underhållsplanen. Arbetet med 
underhållsplanen kommer över tid leda till att skötseln av stadens anläggningar gradvis blir mer 
proaktiv med planerat underhåll snarare än att vara reaktivt med akutlagningar och tillfälliga 
potthålslagningar. 

Förbättringar inom standard och tillgänglighet förenas i möjligaste mån med övriga aktörers arbeten, 
ex ledningsägare. Detta för att undvika på varandra följande arbeten i samma gata, vilket i sig orsakar 
buller och framkomlighetsproblem. Samordning kan frigöra tid och budget för satsningar på visuell 
gestaltning och miljö. 

Under 2022 planeras en åtgärdsplan för brounderhåll vara påbörjad vilket kommer leda till 
förbättrad skötsel av stadens broar. 

Generellt ser vi ett ökat behov av driftpeng på gatu- och trafiksidan för att bibehålla kvalitén på våra 
gator och övriga anläggningar samt se till att underhållsskulden kartläggs och inte ökar. 

Avsaknaden av en reservupplagsplats för snömassor leder till att all snö ej kan forslas bort under 
snörika vintrar. Detta medför att mycket snö ligger kvar på gatorna och därför kommer tekniska 
enheten att få i uppdrag att titta på ytor som kan användas till snöupplag. 

Området mäts med indikatorn Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%). 
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Park 

Under 2022 kommer arbetet med ny driftsupphandling att påbörjas för att vara klar under 2023. Alla 
parkytor inventeras och läggs in i GIS (geografiskt informationssystem) för att få en mer 
kostnadseffektiv upphandling. Under 2021 gjordes ett försök med smarta papperskorgar som 
kommer att utvärderas och eventuellt utökas med fler smarta papperskorgar under 2022. 

Lekplatser kommer att inventeras under 2022 för att förbättra tillgängligheten för barn enligt 
barnkonventionens regler. 

Området mäts med indikatorn Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda 
medborgare (%). Indikatorn påverkas även av arbetet under andra rubriker till exempel Mark och 
Fritid. 

Mark  

Under 2022 kommer inventering av markavtal och uppföljning av upplåtelseavtal på allmänplatsmark 
fortsätta . 

Arrendeavtal som ska omförhandlas eller avslutas under 2022 kommer att gås igenom för åtgärder. 

Fritid 

Vaxholms stad vill stärka och utveckla förutsättningarna för att idrotten ska vara tillgänglig för alla 
medborgare på likvärdiga villkor utifrån skilda behov och förutsättningar. Idrotten ska vara både 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. Detta innebär att skapa och stärka förutsättningarna för 
att bedriva en hållbar idrott, för föreningsliv, spontanidrott och skolidrott. Detta så att 
Vaxholmsborna kan vara i rörelse hela livet i hållbara idrotts- och motionsanläggningar. 

För att främja deltagande i idrottsaktiviteter samarbetar fastighetsenheten och tekniska enheten 
med bland annat ungdomsstödet och hållbarhetsenheten. 

Genom det nya bokning- och bidragssystemet som implementerats under 2021 kommer statistik 
kunna tas fram och jämföras med den statistik som finns genom riksidrottsförbundet, vilket kommer 
ligga till grund för analys och framtida aktiviteter. 

Jämställd idrottsverksamhet är en av de aktiviteter som valts ut i stadens arbete med SKRs (Sveriges 
kommuner och regioner) projekt modellkommuner. Arbetet beskrivs närmare under rubrik 3.1.3. 
Utvecklingsarbete inom jämställdhet. 

Området mäts med indikatorn Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år. 

Tillgänglighetsanpassningar 

Fastighetsenheten efterfrågar en egen budgetpost inom investeringsbudgeten för åtgärder i syfte att 
öka tillgängligheten i stadens seniorbostadsbestånd. Enheten har beräknat att åtgärderna kräver 
cirka 0,5 mkr per år under en 3:års period för att åtgärda återkommande anpassningar av 
otillgängliga trösklar, i samtliga lägenheter. Åtgärderna föreslås utföras löpande i samband med att 
lägenheterna renoveras vid utflyttning. 

Under 2022 kommer tekniska enheten att fortsätta tillgänglighetsanpassa busshållplatser, 
övergångsställen och gångbanor i samband med renoveringar på gatan. 

Energi- och klimatåtgärder 

Under våren 2021 antog kommunfullmäktige Hållbarhetsstrategi för Vaxholms stad 2021-2031, 
Energiplan för Vaxholms stad 2021-2030 och Avfallsplan för Vaxholms stad 2021-2023. Ett 
övergripande arbete utifrån dessa styrdokument påbörjas under hösten 2021 och kommer att 
utvecklas under de kommande åren. 

Utifrån den nya energiplanen arbetar fastighetsenheten med att ta fram en åtgärdsplan för att uppnå 
målen. I detta arbete ingår planering för nya solceller och möjliga gemensamma upphandlingar ses 
över för att tillgodose behovet. Energibesparande åtgärder prioriteras i första hand ur ett 
direktavkastningsperspektiv. 
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Tekniska enheten kommer att börja med en inventering av platser med dagvattenproblematik på 
stadens mark. 

Tekniska enheten kommer att arbeta för att laddstolpar för bilar sätts upp, antingen i egen regi eller 
genom annan aktör. Antal och placering beror på tillgänglig mark och elkapacitet. 

På tre års sikt ses behovet av nyinvestering i teknisk utrustning inom styr och regler över i syfte att 
optimera driften av energikrävande anläggningar. Fokus är att som minimum säkerställa efterlevnad 
av de förändrade kraven inom området som skall vara implementerade 2025-01-01 enligt Plan- och 
byggförordning (2011:338) 3 kap 15§. 
 
En högre nivå av fastighetsautomation bör leda till lägre energikostnader men innebär också behov 
av investeringar. Enheten är i detta arbete beroende av möjligheten att koppla upp driftcentraler via 
svartfiber. 

Området mäts med indikatorn Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda lokaler. 

Elförsörjning till färjeläget  

När E.O.N. genomför projektet gällande förstärkning av elkapacitet mellan Norrberget och färjeläget 
för att möjliggöra eldrift av vägfärjor så kommer det att få konsekvenser på stadens gator och vägar. 
Det kommer att påverka de boende och företagare samt medföra försämrad framkomlighet för 
fotgängare och trafikanter. För att minska risker och/eller ta till vara på samordningsvinster kan det 
behövas omprioriteringar i underhållsplanen. 

Utvecklingsarbete inom jämställdhet 

För att utveckla stadens jämställdhetsarbete deltar kommunen under 2020-2022 i ett projekt inom 
SKR´s (Sveriges kommuner och regioner) regi vid namn Modellkommuner för 
jämställdhetsintegrering. Syftet med projektet är att integrera jämställdhet i styrning och ledning 
med målet är att kommunen ska erbjuda en jämställd service. Projektet följer ett strukturerat 
koncept med lärandeträffar om styrning och ledning, systematiskt förbättringsarbete samt analys 
och uppföljning. 

I april 2022 avslutas kommunens deltagande som lärandekommun med en resultatkonferens. 
Därefter påbörjar kommunen sitt arbete som mentorskommun under ett års tid. Utvecklingsarbete 
och integreringen av jämställdhetsperspektivet i styrning och ledning för att erbjuda 
kommuninvånarna en jämställd service fortgår under hela 2022. 

Kommunstyrelsen har fortsatt målet att kommunen ska erbjuda en jämställd service och uppdrar åt 
alla nämnder att genomföra analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal. Arbetet med de egna 
utrednings-/förbättringsområdena fortgår under 2022. 

Ett viktigt medskick till verksamheterna är förväntningar på effekt och raka orsakssamband. Fram till 
prestation kan kommunen råda över rakt orsakssamband samt följa upp och säga om vi har lyckats 
eller inte. Därefter är det mer problematiskt då verksamhet inom offentlig sektor ofta syftar till 
effekter som är större än vad våra verksamheter själva råder över. Vi är en del av ett system där olika 
delar samverkar för att uppnå syftet. Exempelvis har vi som offentlig verksamhet uppdraget att bidra 
till demokratiska värderingar, god livsmiljö, hälsa och jämställdhet. 

Inom stadsbyggnadsförvaltningen kommer arbetet att fokusera på: 

 Att i samspel med kommunledningskontoret bygga kunskap gällande jämställt bemötande 
och service till medborgare 

Arbetet kommer att omfatta inspirationsföreläsning för tjänstepersoner kring jämställt bemötande 
samt presentation av goda exempel från stadsbyggnadsförvaltningen för tjänstepersoner och 
politiker. 
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Inom tekniska enheten planeras: 

 Att erbjuda kompetensutveckling inom norm- och jämställdhet för föreningsidrotten genom 
föreläsning för och enkät till alla föreningar i Vaxholm 

Arbetet kommer att bidra till nämndmålet "Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i 
idrottsaktiviteter" för 2021 och TFKs föreslagna nämndmål för 2022 "Vaxholms stad främjar 
idrottsaktiviteter för alla” 

Driftbudget 

Driftbudget (mnkr) Prognos 
2021 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Nämnden för teknik, fritid 
och kultur 

55,3 55,3 54,7 56,9 62,1 

Driftbudget 

Tekniska enheten har övertagit ytor och anläggningar i samband med exploateringsprojekt samt 
hållbarhetsprojekt där medel för drift inte erhållits. Om driftåtgärder inte kan genomföras löpande 
kommer kvalitén på områdena att försämras och underhållsskulden att öka. 

 Eriksömaren, där har skötselplan och driftrutiner uppdaterats avseende frekvens och typ av 
underhåll för att säkerställa funktionen. Kostnad i driftbudgeten beräknas öka med 50 000 kr.  

 Exploateringsprojekt som medfört allmänna ytor som tekniska enheten ska sköta är bland 
annat Rindö hamn, Skutvikshagen, Kullöterass och Pålsundsstrand. Tekniska enheten 
bedömer att dessa ytor medför en ökning av driftskostnaderna för park- och markförvaltning 
med 535 000 kr 

 Lägrets lekplats har byggts om och utökats med tillgänglighetsanpassade ytor som medför 
ökade kostnader med 50 000 kr  

 Solgrottorna i Vaxholm har inte ingått i den ordinarie skötseln och för att säkerställa dessa i 
framtiden ska vara tillgänglig för alla medför ökade kostnader med 50 000 kr 

 Ett nytt bredbandsavtal måste skrivas med leverantör. Det nya avtalet kommer att belasta 
driften med 450 000 kr. På sikt planeras utbyggnad av eget nät.  

För ökad kvalitet och lägre driftskostnader för samtliga anläggningar och ytor pågår ett 
utvecklingsarbete som bland annat omfattar komplettering av underhållsplan för, ny 
driftupphandling för park och gata, framtagande av tekniska handbok samt omorganisation för att 
säkerställa rätt kompetens på rätt plats. Idag finns ytor som är eftersatta och där inga åtgärder har 
vidtagits. 

Fastighetsenheten har i ramärendet fått ett tillfälligt ökat budgetutrymme för fortsatt avveckling av 
paviljonger. Under 2022 planeras paviljongen på Vaxö skola att tas bort. 

Utöver denna tillfälliga kostnad behöver enheten hantera kostnadshöjningar relaterat till: 

- Ökade kostnader i och med ny avfallstaxa 
- Generella kostnadsökningar relaterat till material, komponenter och maskiner 

Enheten avser att möta dessa kostnadsökningar med effektiviseringar av utförandeavtal samt 
omförhandlingar och nytecknande av lokalhyresavtal. 

Fastighetsenheten har under en längre period arbetat aktivt med att säkerställa en 
internhyresmodell som ger självkostnadstäckning samtidigt som den ger incitament till 
verksamheterna att nyttja sina lokaler så effektivt som möjligt. Samtliga lokaler som ställs vakanta 
arbetar fastighetsenheten med att upplåta till en marknadsmässig hyra. 
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Enheten kommer se över följande objekt för omförhandling eller nytecknande av avtal under 2022: 

 Campus Vaxholm, utökad lokal för gymverksamhet 
 Biografen, Vaxön 
 Gamla Roddarhuset i Vaxholm, Vaxön 
 Vaktkuren, Rindö 
 Gamla konsumbutiken, Rindö 
 Morfarsstugan, Tenö 

Avfallsplan 

Den nya avfallsplanen påverkar tekniska enheten då allmänplatsmark kommer att behöva upplåtas 
till hushåll som inte kan ha avfallskärl på egen mark på grund av bristfällig väganslutning. 

Utökat behov av projektledare 

Fastighetsenheten ser ett behov av att utöka personal med en projektledare som ryms inom befintlig 
ram. Nämnden efterfrågar därför mandat att rekrytera en projektledare. 

I kajenprojektet kommer det behövas en byggledare mark på 50 % i projektet därtill kommer 
motprestationerna som utlovats till Trafikverket. Anställs en person på 100 % så kommer den att 
kunna hantera alla dessa frågor. Kostnaderna för byggledare mark kan inrymmas genom 50% i 
kajenprojektet, 20% drift tekniska enheten och 30% investering tekniska enheten. 

Tekniska enheten ser också svårigheter med att tillhandahålla de kompetenser och resurser som 
krävs i de stora projekt (tex Resarö mitt, Norrberget, Rindö hamn) som pågår under de närmaste 
åren samt för att kunna sänka underhållsskulden inom staden.  

Kompetensinventering och resursutnyttjande kommer att ses över inom stadsbyggnadsförvaltningen 
för att kartlägga behov och kostnadsfördelning mellan drift och investeringsprojekt. 

  

Området mäts med indikatorerna Resultatavvikelse i procent (%) av budget, Kvadratmeterkostnad för 
löpande skötsel och felavhjälpande underhåll - fastighet (kr/kvm) och Vakansgrad lokaler (%) 

Investeringar 

Löpande investeringar (mnkr) Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Gator och trafik 6,8 6,8 6,8 6,8 

Fastighetsunderhåll och 
ombyggnad 15,0 15,0 15,0 15,0 

Hamnar, kajer 1,0 1,0 1,0 1,0 

Fritid 1,0 1,0 1,0 1,0 

Park och mark 1,0 1,0 1,0 1,0 

Klimatåtgärder 1,0 1,0 1,0 1,0 

Infartsparkering 2,0 0,0 0,0 0,0 

Lekplatsinsats 2,0 0,0 0,0 0,0 

Bredband 1,0 0,0 0,0 0,0 

Markarbete scoutstuga 2,0 0,0 0,0 0,0 

Parkering 1,0 0,0 0,0 0,0 

VAD och väg ÅVC 2,0 0,0 0,0 0,0 

Nytt bibliotekssystem 0,3 0,0 0,0 0,0 
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Slöjdsalar Rindö skola 3,0 0,0 0,0 0,0 

Vaxö skola interiör 
ombyggnad 3,5 0,0 0,0 0,0 

Konstgräs 1,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 43,6 25,8 25,8 25,8 

Inom ram: 

Fastighet 

Fastighetsenheten arbetar utifrån underhållsplanen och har fortsatt prioritering av täta 
klimatskalskydd, det vill säga, tak och fasader. De två största underhållsprojekten som planeras 
under 2022 är takrenovering på Söderkulla förskola samt renovering av fasad och fönster på 
Söderfjärdsskolan. 

Utöver dessa två projekt återfinns nedan ett axplock av underhållsinvesteringsprojekt som planeras 
att genomföras under 2022: 

Fasadrenovering Rindö förskola före detta skolhus 
Söderfjärdsskolans brandlarm 
Upprustning av Rindö skolas utegård 
VA-anläggning Camping 
Vaxö skola inre ytskikt 
Rindö idrottshall golv 
Ny fettavskiljare Vaxö skola 
Utomhusbelysning enligt plan (inventering pågår) 
Renovering av Roddarhuset efter permanent bygglov 

Gata och trafik 

Fortsatt arbete utifrån underhållsplanen. Gällande investeringspeng räcker i dagens läge på gata och 
trafik. 

Park och mark 

Fokus är att vidmakthålla befintliga anläggningar. Inventering av strandskoningar har skett under 
2021 underhållsplanen kommer att kompletteras och redovisa prioritering och kostnader av 
åtgärder. 

Hamnar och kajer 

Fokus är att vidmakthålla befintliga anläggningar. 

Fritid 

Fokus är att vidmakthålla befintliga anläggningar. 

Bredband 

I och med byggnationen av gång- och cykelväg på Rindö så kommer tomrör för bredband att läggas 
ned och bekostas inom projektet. I och med detta så kommer det att finnas kanalisation från 
färjeläget Rindö smedja till Rindö skola. 

Särskilda behov av satsningar där medel saknas inom ram 

Gatubelysning 

Gatubelysningen har inventerats och där det framkommit att det finns 30-tal viktiga punkter som 
behöver åtgärdas enligt underhållsplanen med en summa av cirka 3 miljon kronor. Kompetensen för 
genomföra åtgärderna finns för närvarande och åtgärderna är en förutsättning för att kunna 
upphandla ett kostnadseffektivt avtal för långsiktig förvaltning. Av dessa skäl är detta ett prioriterat 
projekt. 
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Energi- och klimatåtgärder 

Medel förklimatåtgärder har tidigare år använts för att byta till energieffektivare 
belysningsarmaturer enligt lagkrav. Behovet kvarstår även under 2022. 

Särskilda budgetmedel för utbyte av belysningsarmaturer, solceller och laddstolpar behövs utifrån 
energiplan, 2 mkr. 

Fastighet 

Budgetmedel för tillgänglighetsanpassningar av seniorbostadsbeståndet 0,5 miljoner kronor per år 
under en 3:års period. 

Eventuell flytt av budgetmedel för parkering och markåtgärder för Scoutstuga på Eriksö från 2021 till 
2022. 

Park och mark 

Solgrottorna på Rindö behöver åtgärdas, antingen genom att renoveras eller rivas. För dessa åtgärder 
behövs medel under två år. Totalt 1,5 miljoner kronor. 

Gata och trafik 

För trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Söderfjärdsskolan behöver del av budgetmedel från år 
2021, 5 miljoner, flyttas till år 2022. 

Det finns behov av att skjuta till medel för att kunna fullfölja kvarstående etapper av 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindö, då utförandet blivit dyrare än beräknat, 0,6 mkr. 

Parkering 

Det finns utmaningar avseende parkeringssituationen i stadskärnan redan idag, men särskilt kopplat 
till att shelltomten kommer att behöva användas för busshållplats/uppställning i samband med 
kajrenoveringen. En utredning behöver genomföras för att hitta andra lösningar på 
parkeringssituationen. 

Bredband 

Utredning pågår kring eget nät, förhandlingar pågår med Vaxholms Stadsnät. Budgetmedel för att 
säkra upp eget bredbandsnät behövs tillskjutas under 2022 ökad driftbudget enligt punkt 3.2 
Driftbudget. Kostnad för investering beräknas uppgå till cirka 1 miljon kronor. När drift av eget nät är 
på plats kommer driftkostnaderna att minskas kraftigt och säkerheten ökas. 

Biblioteket 

Upphandlingen av bibliotekssystem kan bli försenad vilket skulle medföra en flytt av budgetmedel för 
denna investering från 2021 till 2022, 0,3 mkr. 

 

Motprestationer i stadsmiljöavtalet 

En av motprestationerna i stadsmiljöavtalet är en cykelparkering om 30 platser på Lägret. Denna ska 
vara helt klar, besiktigad och bokförd senast 2023. Bedömd kostnad 0,2-0,5 mkr. 

En annan motprestation är att en så kallad cykelräknare ska sättas upp, troligen på gång- och 
cykelvägen i anslutning till brofästet vid Myrholmen. En bedömd kostnad är cirka 0,2 mkr. Även 
denna motprestation ska ske under år 2022-2023. 

Motprestationerna finns omnämnda i det KS-ärende om kajenprojektet som ska behandlas den 9 
september och där finns summan 3 mkr totalt för alla motprestationerna. 

Önskemål om satsningar från andra förvaltningar 

Förfrågan från utbildningsförvaltningen om utökad ventilation på Söderfjärdsskolan om 0,3 miljoner 
kronor. 
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Utbildningsförvaltningen efterfrågar en anpassning av Storstugan för att möjliggöra hemkunskap i 
lokalerna. Ingen utredning har dock beställts varför storlek på kostnad inte finns framtagen. 

Det finns önskemål från utbildningsförvaltningen om nybyggnation av miljöhus för avfall och 
förpackningssortering i anslutning till tillagningskök. Två miljöhus under 2022 skulle innebära 0,5 
mkr. 

Generellt önskemål från flera förvaltningar är att se över och installera passersystem i stadens lokaler 
där det saknas. 

Taxor och avgifter 

Stadsbiblioteket har en avgift för fjärrlån på 10 kr. Fjärrlån är böcker som lånas in då biblioteket inte 
har boken själv och inte heller köper in den. Böckerna skickas inom länet i regionens transportslinga, 
utanför länet med vanlig post. Enligt bibliotekslagen 9 § ska folkbibliotekens utbud av litteratur vara 
avgiftsfritt, men det hindrar inte folkbiblioteken att ta ut avgifter för porto, kopiering och liknande. 
För att bättre möta den verkliga kostnaden föreslås en höjning till 40 kr per fjärrlån. 

Efterfrågan på fax har försvunnit och på stadsbiblioteket är det inte längre möjligt att faxa. Avgifterna 
för fax kan därför tas bort. 

Tekniska enheten föreslår stora förändringar av marktaxorna inför 2022. En omvärldsanalys har 
genomförts gentemot grannkommuner. 

Taxor gällande parkering och gator uppdaterades under 2020 och är fortfarande aktuella.
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 TAXOR OCH AVGIFTER 2022 
 Röd text tas bort, grön text är ny eller ersätter   

 
 

 
 

4. Nämnden för teknik, fritid och kultur 
 
4.1 Parkering 
 
Parkeringsavgifter på offentlig plats och tomtmark på Vaxön 
Inklusive moms 
 
Zon 
kod 

Parkering på offentlig plats och 
tomtmark på Vaxön 

Taxa 
 
 

1595 2 timmar: 
- Hamngatan, öster om korsningen 

Kungsgatan/ Trädgårdsgatan 
- Rådhusgatan 
- Repslagaregatan 
- Rådhustorget 
- Torggatan, östra delen 
- Söderhamnsplan, parkeringsyta 
- Parkgatan, parkeringsyta intill 

Officersparken 
 

1 maj – 31 augusti: 
 

30 kr/tim 8–18 vardagar och 
8–15 helger 

 

1596 4 timmar: 
- Kapellgatan 
- Fiskaregatan 
- Cronhamnsplan 
- Strandgatan, norra delen 
- Lägergatan 
- Lägergatan, parkeringsyta öster 

om Lägergatan 
- Rosenbergsgatan, parkeringsyta 

väster om Rosenbergsgatan 
- Hamngatan, parkeringsyta väster 

om Vaxholms biograf 
 

1 maj – 31 augusti: 
 

30 kr/tim 8–18 vardagar och 
8–15 helger 

 

1599 2 timmar: 
- Söderhamnen, utanför Waxholms 

hotell 

Året runt: 
 

30 kr/tim 8–18 vardagar och 
8–15 helger 

 
1597 5 dygn: 

- Roddaregatan östra delen 
- Hamngatan 52, vid Storstugan 

Året runt: 
 

30 kr/tim 
 500 kr för en dygnsbiljett 

 
 

1606      Höst, vinter, vår (kväll och helg) 
- Halva Kronängsskolans 

parkeringsområde 
 

1/9 - 30/4 
             Avgiftsfritt  
   Parkeringsförbud tisdagar  

00–08  
 
 

1606 Sommar, 5 dygn 
- Halva Kronängsskolans 

parkeringsområde 
 

1/5 – 31/8  
20 kr/tim 

300 kr för en dygnsbiljett 
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1598 30 dygn: 
- Floravägen, parkeringsyta 

1 juni – 31 augusti: 
 

100 kr/dygn de första 10 
dygnen, 

därefter avgiftsfritt 
 
Drivmedelsladdning eltaxa 
 
Zon 
kod 

Eltaxa på offentlig plats och 
tomtmark på Vaxön  

Taxa 
 
 

6078 4 timmar (under pågående laddning): 
- Västerhamnsplan 
- Eriksövägen 27, parkeringsyta 

bakom kommunhuset 

Året runt: 
 

25 kr/timme 
 
 

 
 
 
Boendeparkeringstillstånd 
Inklusive moms 
 
Tillståndet kan sökas av folkbokförda i Vaxholms stad samt av de som äger en fastighet eller 
är skriven på en fastighet på kringliggande öar utan fast förbindelse till Vaxholm.  
 
Tillståndet ger möjlighet att parkera gratis upp till 72 timmar på parkeringar med 4 timmars 
begränsning eller med längre tillåten tid. 
 
Tillstånd tilldelas maximalt 2 stycken per hushåll.  
 

Helår 2500 kr  
1 maj – 31 augusti  450 kr per månad 
1 september – 30 april  150 kr per månad 

 
Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa. 
Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 600 kr, återstående tid på för-
lorat tillstånd tillgodoräknas. 
 
 
Nyttoparkeringstillstånd 
Inklusive moms 
 
Företag som utövar verksamhet inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan och 
Drottninggatan, samt på öar utan fast förbindelse, är berättigade till nyttoparkeringstillstånd 
förutsatt att de har serviceutrustade fordon, förvaring av tyngre verktyg eller fordon som an-
vänds av personal för sjuk- eller socialvårdande verksamhet.  
 
Övriga näringsidkare, inom ovanstående område, är berättigade till max 2 tillstånd per adress-
punkt där verksamheten bedrivs. Förutsatt att man har behov av att hantera leveranser 
och/eller sophantering i egen regi 
 
Samtliga tillstånd skall bekostas enligt gällande taxa. Även inom den kommunala förvaltningen 
skall taxan erläggas. 
 
Tillståndet ger möjlighet att parkera gratis upp till 12 timmar på 4 timmarsparkeringar eller 
längre. Dessutom medger tillståndet gratis parkering på 2 timmarsparkering, dock inte längre 
än två timmar. 
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Helår                 4000 kr 
1 maj – 31 augusti                 700 kr/månad 
1 september – 30 april 200 kr/månad 

 
Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa. 
Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 600kr, återstående tid på förlo-
rat tillstånd tillgodoräknas. 
 
 
Felparkering 
Exklusive moms 
 

Felparkering, grov förseelse 900 kr  
Felparkering 700 kr  
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4.2 Hyra av lokaler  
Momsfritt 
 
Taxa 1 
Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar 
 
Taxa 2 
Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och 
verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms 
stad, pensionärsföreningar och vigsel. 
 

Rådhuset mötesrum Taxa 1 Taxa 2 
Sessionssalen, 28 sittplatser (50 per-
soner) 

400 kr/timme  180 kr/timme  

Nämndrummet, 12 sittplatser (15 
personer) 

180 kr/timme  100 kr/timme  

Västra gavelrummet, 14 sittplatser 150 kr/timme 50 kr/timme 
Administrationsavgift, debiteras som 
en engångskostnad vid varje bokning 

500 kr 500 kr 

 
Rådhuset mötesrum Taxa 1 

Timpris 
Taxa 2 
Timpris 

Sessionssalen, 20 personer 410 kr 190 kr 
Nämndrummet, 10 personer 190 kr 105 kr 
Västra gavelrummet, 14 personer 190 kr 105 kr 
Administrationsavgift, debiteras som 
en engångskostnad vid varje bokning 

500 kr 500 kr 

 
I hyran ingår: 

 Projektor 
 Wi-Fi 

Rådhuset  
utställningslokaler 
 

Storlek Dygnsavgift 
 

Veckoavgift 
 

Alla rum 65 m² 850 kr 4400 kr 
Rum A  25 m² 370 kr 1700 kr 
Rum B 13 m² 200 kr 880 kr 
Rum C 27 m² 400 kr 1850 kr 
Administrationsavgift, debiteras som 
en engångskostnad vid varje bokning 

 500 kr 500 kr 

 

Matsalen i Kronängsskolan 
300 personer 

Taxa 1  Taxa 2  

Vardag (17.00 – 21.30) samt helger 460 kr/h 280 kr/h 
Lokalvärd vardagar 17.00 – 21.30, 
obligatoriskt 

360 kr/h 360 kr/h 

Lokalvärd helg, lördagar och sönda-
gar, obligatoriskt 

600 kr/h 600 kr/h 

Städavgift, engångskostnad 400 kr 400kr 
Administrationsavgift, debiteras som 
en engångskostnad vid varje bokning 

500 kr 500 kr 

 
 Lokalvärd är obligatorisk  
 Skoskydd ingår i kostnaden då Kronängsskolan är en skofri skola 
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Aulan i Kronängsskolan 
330 sittplatser 

Taxa 1  Taxa 2  

Vardag (17.00 – 21.30) samt helger 1300 kr/h 580 kr/h 
Lokalvärd vardagar 17.00 – 21.30, obli-
gatoriskt 

360 kr/h 360 kr/h 

Lokalvärd helg, lördagar och söndagar, 
obligatoriskt 

600 kr/h 600 kr/h 

Städavgift, obligatorisk engångskostnad 800 kr  
 

800 kr  
 

Administrationsavgift, debiteras som en 
engångskostnad vid varje bokning 

500 kr 500 kr 

 
 Lokalvärd är obligatorisk  
 Tillgång till ljud-, ljus- och bildutrustning samt 4 mikrofoner och 6 myggor 
 Skoskydd ingår i kostnaden då Kronängsskolan är en skofri skola 

 
Om mer avancerad ljusshow önskas finns möjlighet att boka personal som hanterar detta en-
ligt självkostnadsprincip.  
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4.3 Hamnverksamhet  
Exklusive moms och indexregleras årligen med 2%.  
 

Båtplats i kommunal småbåtshamn, 
Säsongsavgift (15 april – 15 oktober) 

Taxa Taxa 2022 

Nyregistreringsavgift, båtplatskö  500 kr 
Årsavgift, båtplatskö  300 kr 
Grund plats 1380 kr 1408 kr 
Normal plats 1964 kr 2003 kr 
Fullgod plats 2865 kr 2922 kr 
Företagsplatser, s.k. företagsplatser Estlandsvägen 3829 kr 3906 kr 

 
Företagsplats i Gästhamnen Taxa Taxa 2022 
Företag som abonnerar båtplats  3906 kr/år 

 
Kajplats i handelshamn Taxa Taxa 2022 
Fartyg som abonnerar hamnplats stävrätt 
mot kaj 

3225 kr per må-
nad 

3290 kr/månad 

Fartyg som även disponerar el-plats 4058 kr per må-
nad 

 

Fartyg som ligger med långsidan mot kaj 
och som upptar mer än 4 meter i bredd 
Fartyg som förtöjer med långsidan mot kaj 
och upptar mer än 4 meter 

6450 kr per må-
nad 

6579 kr/månad 

Därutöver betalas vid varje tillfälle ett far-
tyg lägger till i hamnarna enligt fastställd 
turlista, loggbok, eller liknande ”studsav-
gift”. 
Studsavgift - varje tillfälle ett fartyg lägger 
till enligt fastställd turlista/loggbok 

55 kr per tillägg 56kr/studs 

Varje natt ett fartyg ligger i hamn 287 kr per natt  
Tillfälliga tillägg för fartyg under 20 meter. 500 kr per natt el-

ler dag 
990 kr per dygn 

 

Tillfälliga tillägg för fartyg över 20 meter. 990 kr per natt el-
ler dag 

1720 kr per dygn 

 

 
Befrielse från hamnavgift ska åtnjutas vid tillfälliga besök av sjöräddnings-, örlogs-, tull- och 
skolfartyg samt Sjöfartsverkets och Havs- och Vattenmyndighetens fartyg. 
 
Försäljning från båt i kommunala hamnar vid kaj 
Försäljning får endast ske genom, för varje objekt, upprättat avtal. 
 
Drivmedelsanläggningar 
 
Kaj- och vattenområden hyrs ut för drivmedelsanläggningar genom, för varje objekt upprättat, 
avtal. 
 
Gästhamnar 
 
Tillfällig angöring 
För kommuninvånare boende på öar inom Vaxholms stad utan fast förbindelse till Vaxön finns fem gratis an-
göringsplatser vid kajen mot Söderhamnen som kan brukas upp till två timmar mellan kl. 08:00 – 18:00 under 
hela året.  
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Övrig angöring vid gästhamnen hanteras av Waxholms Hamn AB enligt gällande prislista.  
 
I Norrhamnen finns fem gratisplatser öppna för samtliga invånare och besökare. 
 
 
4.4 Upplåtelse av allmän platsmark  
Exklusive moms 
 
Avgift ska betalas för ansökt period även om ytan inte tas i anspråk.  
 
Avtal om försäljningsplats ska tecknas innan försäljning får påbörjas. En torghandelsplats är 
2 x 3 meter. 
 
Taxa 1 
Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar 
 
Taxa 2 
Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och 
verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms 
stad, pensionärsföreningar och vigsel. 
 
Söks inget tillstånd, så kommer en (1) månad automatiskt debiteras vid upptäckt av olovligt 
brukande av allmän platsmark. Dubbel avgift debiteras då (6600 kr). Samma sak gäller om 
mark utanför givet tillstånd används. Påträffas annektering av kommunens mark åter igen, de-
biteras ytterligare (1) månads dubbel avgift (6600 kr).  
 

Torghandel Taxa 1 Taxa 2 
Per plats och dag 475 kr 0 kr 
Per plats och vecka 1 600 kr 0 kr 
Per plats och månad 3 500 kr Ej bokningsbart 

 
Torghandel/Tillfällig 
försäljning 

Taxa 1 Taxa 2 Förtydligande 

Per plats och dag 350 kr 0 kr Vid tillfällig försäljning som ej sker vid 
torg upplåtes upp till 10 kvm. Ska 
större plats tas i anspråk, så tillämpas 
taxan för "Utökad plats", applicerat för 
yta överstigande 10 kvm. Tillfällig för-
säljning inkluderar evenemang med 
försäljningssyfte. 

Per plats och vecka 1 500 kr 0 kr  
Per plats och månad 3 300 kr Ej boknings-

bart 
 

Utökad plats Ordinarie 
taxa + 

200 
kr/kvm 

 200 kr/kvm gäller för yta utöver 10 
kvm för tillfällig försäljning.  

 
 
Försäljningskiosker och foodtrucks 
 
Vid varje upplåtelse av mark för försäljningskiosker och foodtrucks fattar nämnden särskilt 
beslut. Kategorin innefattar även mobila kiosker. 
 
Söks inget tillstånd, så kommer en (1) månad automatiskt debiteras vid upptäckt av olovligt 
brukande av allmän platsmark. Dubbel avgift debiteras då (5400 kr). Samma sak gäller om 
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mark utanför givet tillstånd används. Påträffas annektering av kommunens mark åter igen, de-
biteras ytterligare (1) månads dubbel avgift (5400 kr).  
 

Disponerad yta Taxa 
Per upplåtelse 1200 kr 
Per m2 och månad  200 kr 

 
 

Disponerad yta Taxa Förtydligande 
Per dag 300 kr Lägsta avgift som tas ut är 600 kr.  

El ingår ej. 
Per vecka 1300 El ingår ej. 
Per månad 2700 kr El ingår ej. 
Per säsong 10 000 kr 1 april-30 september. El ingår ej. 
Kiosk överstigande 
10 kvm 

Ordinarie taxa + 
300 kr/kvm 

300 kr/kvm gäller för yta överstigande 10 kvm. 

 
Uteserveringar 
 
Friluftsserveringar, gångbaneserveringar, restaurangverandor och liknande som avser utökning 
av redan befintlig verksamhet. 
Söks inget tillstånd, så kommer en (1) månad automatiskt debiteras vid upptäckt av olovligt 
brukande av allmän platsmark. Dubbel avgift debiteras då. Samma sak gäller om mark utanför 
givet tillstånd används. Påträffas annektering av kommunens mark åter igen, debiteras ytterli-
gare (1) månads dubbel avgift.  
 

Disponerad yta Taxa 
Per m2 och månad 200 kr 

 
 

Disponerad yta Taxa Förtydligande 
Per kvm och månad 170 kr  
Per kvm och säsong 155 kr 1 april-30 september. Priset är satt per månad. 
Per kvm och säsong 130 kr 1 oktober-31 mars. Priset är satt per månad. 

 
Skyltvaror och liknande utanför butik 
 
Taxan avser maximalt en meters bredd ut från butik om befintlig trottoar så tillåter. 
 
Söks inget tillstånd, så kommer en (1) månad automatiskt debiteras vid upptäckt av olovligt 
brukande av allmän platsmark. Dubbel avgift debiteras då. Samma sak gäller om mark utanför 
givet tillstånd används. Påträffas annektering av kommunens mark åter igen, debiteras ytterli-
gare (1) månads dubbel avgift.  
 

Disponerad yta Taxa 
Per löpmeter och månad 110 kr 

 
 

Disponerad yta Taxa Förtydligande 
Skyltvaror utanför butik 110 kr/kvm/månad Direkt försäljning får inte bedrivas på 

ytor avsedda för skyltvaror. Varorna ska 
vara i direkt anslutning till butik. Katego-
rin inkluderar demonstrationsobjekt, 
klädställningar etc. 

Övriga anordningar 110 kr/kvm/månad Exempelvis reklamvimpel, reklamflagga, 
kundkorgar, skyltar etc. 
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Upplag, byggnadsställningar, containrar, redskapsbodar, skylift, provisoriska bygg-
nader med mera 
 
Saknas avgiftskategori, väljs lämplig kategori. 
 
Söks inget tillstånd, så kommer en (1) månad automatiskt debiteras vid upptäckt av olovligt 
brukande av allmän platsmark. Dubbel avgift debiteras då. Samma sak gäller om mark utanför 
givet tillstånd används. Påträffas annektering av kommunens mark åter igen, debiteras ytterli-
gare (1) månads dubbel avgift.  
 

Disponerad yta Taxa 
Per upplåtelse 1200 kr 
Tillkommande avgift per m2 och månad allmän central* 
mark 

240 kr  

Tillkommande avgift per m2 och månad övrig allmän plats 200 kr  

 
 

Disponerad yta Taxa Förtydligande 
Byggetablering månad 75 kr/kvm* 

50 kr/kvm 
 
Definieras som ett inhägnat ar-
betsområde. Ställs nedan defi-
nierade föremål inom området, 
så tas ingen avgift ut från 
dem. Priset gäller per upplå-
telse. Lägsta avgift 600 kr. 

Skylift, byggkran, saxlift, 
motorredskap, mobilkran 
eller liknande 

350 kr/dygn 
1500 kr/vecka  

 

Fristående container, bo-
dar, upplagsyta eller lik-
nande 

100 kr/dygn 
400 kr/vecka  

 

Byggsäck dygn 50 kr/säck  

Byggskylt månad 60 kr/kvm  

Byggnadsställning månad 50 kr/kvm Lägsta avgift som tas ut är 600 
kr. Byggställningen ska om 
möjlighet finns, se till att gå-
ende ges en bredd på minst 
1.5 m på gångbanan, under el-
ler vid sidan av byggställ-
ningen 

* med central mark avses den del av Vaxön som ligger öster om Vaxö skola / Lägergatan. 
 
 
4.5 Avgifter inom idrotts- och friluftsliv 
Momsfritt 
 
Taxa 1 
Enstaka tidsbokningar för företag, privatpersoner samt övriga externa organisationer/före-
ningar.  
Taxa 2 
Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och 
verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms 
stad, pensionärsföreningar och vigsel. 
Taxa 3 
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Terminsbokning för företag och privatpersoner 1 timme / vecka, per skoltermin. 
 
Taxa 1 
Tidsbokningar för företag och övriga externa organisationer/föreningar.  
Taxa 2 
Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och 
verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms 
stad, pensionärsföreningar och vigsel. 
Taxa 3 
Tidsbokningar för privatpersoner. 
 
 

Gymnastiksalar och 
Sporthallar 
 

Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Taxa 3 
Terminspris 

Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Taxa 3 
Timpris 

Sporthallen, Campus 340 kr 120 kr 4 000 kr 600 kr 120 kr 450 kr 
Bollhallen, Campus 340 kr 120 kr 4 000 kr 600 kr 120 kr 450 kr 
Vaxö gymnastiksal 210 kr 80 kr 2 700 kr 300 kr 80 kr 215 kr 
Resarö gymnastiksal 210 kr 80 kr 2 700 kr 300 kr 80 kr 215 kr 
Rindö sporthall 230 kr 100 kr 3 100 kr 350 kr 100 kr 240 kr 
Rindö spegelsal 210 kr 80 kr 2700 kr 300 kr 80 kr 215 kr 

 
Övriga bokningsbara lokaler i Campus 
 

Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Spegelsalen, mötesrum 240 kr 100 kr 300 kr 100 kr 
Skolgym (endast för ungdomsverksamhet) - 50 kr   
Yoga-rum (endast för ungdomsverksamhet) - 50 kr   
Box-rum (endast för ungdomsverksamhet) - 50 kr   
Föreningens tvättstuga - 20 kr - 60 kr 

 
Ishall 
 

Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Ishall inklusive omklädningsrum 1 500 kr 100 kr 
 

Fotbollsplan Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Konstgräs, 11 manna, Vaxö IP 1 500 kr 100 kr 1 500kr 160 kr 
Grusplan, 11 manna, Överby 600 kr 50 kr   

 
Övriga bokningar så som lägerverksamhet, turneringar, uppvisningar etc. som bland annat 
kräver övernattning regleras genom avtal. 
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4.6 Stadsbiblioteket 
 
Momsfritt om inte annat anges. 
 
Förseningsavgifter 
 
Per medium och påbörjad vecka 10 kr 
Korttidslån 5 kr per dag 
Maxbelopp för medier lämnade samtidigt 150 kr 

 
Förkomna medier 
 
Barnmedier 150 kr per styck 
Vuxenmedier 250 kr per styck 

 
För fjärrlån, DVD, språkkurser, pocket och tidskrifter beräknas ersättning enligt anskaffnings-
pris. 
 
Kopior 
 

A4 svart/vit, per sida 2 kr 
A4 färg, per sida 5 kr 
A3 svart/vit, per sida 4 kr 
A3 färg, per sida 10 kr 

 
För kopiering av allmän handling se kommungemensamma taxor. 
 
Fax 
 

Inrikes, första sidan 10 kr 
Inrikes, övriga per sida 2 kr 
Utrikes, första sidan 20 kr 
Utrikes, övriga per sida 2 kr 

 
Övriga avgifter 
 

Fjärrlån 40 10 kr 
Nytt bibliotekskort 10 kr 

 
4.7 Övrigt 
 
Lotteritillstånd 
 

Totalt insatsbelopp för lotteriet Taxa för lotteritillstånd 
< 1 000 kr 50 kr 
1 001 – 5 000 kr 100 kr 
5 001 – 15 000 kr 200 kr 
> 15 001 kr 500 kr 

 
Upplåtelse av övrig mark (ej allmän platsmark)  
 

Avtalsservitut Efter förhandling och beslut i nämnd i 
enlighet med delegeringsordning 

Arrenden och andra nyttjanderätter Efter förhandling och beslut i nämnd i 
enlighet med delegeringsordning 
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4.8 Vid grävning i kommunal mark (om inte annat avtalats) 
 
Schakt Taxa 
Ansökan om Schakttillstånd 2 000 kr 
Första veckan öppen schakt - 
Påföljande veckor i ansökan 1 000 kr 
Försening utan förlängning 3 000 kr 
Förlängning av schakttillstånd 2 000 kr 

  
 
TA-plan Taxa 
Ansökan om TA-plan 1 200 kr 
Kommunen tar fram TA-plan 3 000 kr 

 
 
Vite schakt Taxa 
Olovlig schakt 6 000 kr / vecka 

 
 
Vite TA-plan Taxa 
Godkänd TA-plan saknas 5000 kr / tillfälle 
Vägmärke saknas 500 kr / styck per dygn 
Enkel avstängning saknas 500  kr / meter per dygn 
Tung avstängning saknas 1 500 kr / meter per dygn 
Obehörig personal i arbetsområdet 2 500 kr / person och tillfälle 
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Nämndens nyckeltal för uppföljning 
Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. 
Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp i 
tertialuppföljningar och årsredovisning. 

Kvalitet 

Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021  BM 2020 

Andel barnbokslån (%) 

 
 45 % 43 %   

Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, 
andel nöjda medborgare (%) 

 
     

Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, 
andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 

 
     

Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, 
andel nöjda medborgare - män (%) 

 
     

Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel 
nöjda medborgare (%) 

 
 

     

Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel 
nöjda medborgare - kvinnor (%) 

 
     

Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel 
nöjda medborgare - män (%) 

 
     

Bibliotekets utbud av aktiviteter ( t.ex. bokklubbar, 
författarbesök, sagostunder, utbildning), andel 
nöjda medborgare (%) 

 

     

Bibliotekets utbud av aktiviteter ( t.ex. bokklubbar, 
författarbesök, sagostunder, utbildning), andel 
nöjda medborgare - kvinnor (%) 

 

     

Bibliotekets utbud av aktiviteter ( t.ex. bokklubbar, 
författarbesök, sagostunder, utbildning), andel 
nöjda medborgare - män (%) 

 

     

Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, 
andel nöjda medborgare (%) 

 
     

Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, 
andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 

 
     

Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, 
andel nöjda medborgare - män (%) 
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Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021  BM 2020 

Kommunens arbete för att främja det lokala 
kulturlivet, andel nöjda medborgare (%) 

 
     

Kommunens arbete för att främja det lokala 
kulturlivet, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 

 
     

Kommunens arbete för att främja det lokala 
kulturlivet, andel nöjda medborgare - män (%) 

 
     

Möjligheten för invånare att nyttja kommunens 
idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda 
medborgare (%) 

 

     

Möjligheten för invånare att nyttja kommunens 
idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda 
medborgare - kvinnor (%) 

 

     

Möjligheten för invånare att nyttja kommunens 
idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda 
medborgare - män (%) 

 

     

NKI-Fastighet 

 
    57 

Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av 
befolkning (%) 

 
78% 81% 83%  90% 

Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i 
kommunen, andel nöjda medborgare (%) 

 
     

Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i 
kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 

 
     

Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i 
kommunen, andel nöjda medborgare - män (%) 

 
     

Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, 
andel nöjda medborgare (%) 

 
     

Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, 
andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 

 
     

Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, 
andel nöjda medborgare - män (%) 

 
     

Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel 
nöjda medborgare (%) 

 
     

Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel 
nöjda medborgare - kvinnor (%) 

 
     

Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel 
nöjda medborgare - män (%) 
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Livsmiljö 

Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021  BM 2020 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 
år 

 
38     

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 
år, flickor 

 
     

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 
år, pojkar 

 
     

Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda 
lokaler 

 
139 147    

Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, 
lekplatser, andel nöjda medborgare (%) 

 
     

Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, 
lekplatser, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 

 
     

Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, 
lekplatser, andel nöjda medborgare - män (%) 

 
     

Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda 
medborgare (%) 

 
     

Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda 
medborgare - kvinnor (%) 

 
     

Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda 
medborgare - män (%) 

 
     

Skötsel av byggnader där kommunen har 
verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda 
medborgare (%) 

 

     

Skötsel av byggnader där kommunen har 
verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda 
medborgare - kvinnor (%) 

 

     

Skötsel av byggnader där kommunen har 
verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda 
medborgare - män (%) 

 

     

Skötsel av gator och vägar, andel nöjda 
medborgare (%) 

 
     

Skötsel av gator och vägar, andel nöjda 
medborgare - kvinnor (%) 

 
     

Skötsel av gator och vägar, andel nöjda 
medborgare - män (%) 
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Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021  BM 2020 

Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda 
medborgare (%) 

 
     

Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda 
medborgare - kvinnor (%) 

 
     

Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda 
medborgare - män (%) 

 
     

Skötsel av kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc., 
andel nöjda medborgare (%) 

 

     

Skötsel av kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc., 
andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 

 

     

Skötsel av kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc., 
andel nöjda medborgare - män (%) 

 

     

Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda 
medborgare (%) 

 
     

Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda 
medborgare - kvinnor (%) 

 
     

Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda 
medborgare - män (%) 

 
     

Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda 
medborgare (%) 

 
     

Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda 
medborgare - kvinnor (%) 

 
     

Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda 
medborgare - män (%) 

 
     

Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel nöjda 
medborgare (%) 

 
     

Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel nöjda 
medborgare - kvinnor (%) 

 
     

Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel nöjda 
medborgare - män (%) 
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Ekonomi 

Mått Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021  BM 2020 

Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och 
felavhjälpande underhåll - fastighet (kr/kvm) 

 
100,5 71,7   88 

Resultatavvikelse i procent (%) av budget 

 
-3,3% 5,8% 6%   

Vakansgrad lokaler (%) 
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De globala målen 
Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som nyckeltalet kopplar till enligt en 
bedömning. Nedan listas de 17 globala målen. 

 1. Ingen fattigdom 

 2. Ingen hunger 

 3. God hälsa och välbefinnande 

 4. God utbildning för alla 

 5. Jämställdhet 

 6.Rent vatten och sanitet för alla 

 7. Hållbar energi för alla 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 10. Minskad ojämlikhet 

 11. Hållbara städer och samhällen 

 12. Hållbar konsumtion och produktion 

 13. Bekämpa klimatförändringarna 

 14. Hav och marina resurser 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

 17. Genomförande och globalt partnerskap
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Internkontrollplan 2022 Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Förslag till beslut 
Internkontrollplan 2022 antas och överlämnas till kommunstyrelsen för information. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar förslag till internkontrollplan för Nämnden för teknik, fritid och kultur 2021.  

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern 
kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för 
ögonen bedrivs effektivt och säkert.  

Ansvaret för internkontroll finns reglerat i 6 kap. 6 § Kommunallagen (SFS 2017:725): 

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt.” 

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i 
den egna verksamheten. Enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen leda och 
samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 

Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns 
inom kommunens olika verksamhetsområden. Riskanalysen ska omprövas varje år och en 
internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i samband med beslut om mål och budget. 

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen inom 
nämnden till kommunstyrelsen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Anna Holm 
Verksamhetscontroller 
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Tjänsteutlåtande 
2021-09-04 

Änr TFK 2021/81.042 
2 av 2 

 
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande 2021-09-04 
Internkontrollplan 2022 Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Kommunstyrelsen     

 Anna Holm, sbf 

För kännedom: Alexander Wahlstedt, sbf    
 Eva-Lena Granbacka, sbf    
 Maria Poutamo, sbf    
 Susanne Edén, sbf
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1 Inledning 
Syfte 

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god 
intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas 
bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå 
säkerställa att: 

 tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs. Det innefattar lagstiftning, kommunens 
interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter. 

 finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och 
ändamålsenlig. Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig 
redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och 
resursanvändning samt övrig relevant information om verksamheten. 

 verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det innebär att ha kontroll över insatta 
resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut 
verkställs och följs upp. 

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl 
förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med intern kontroll och 
arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att framtida målsättningar uppnås. 

Ansvar 

Ansvaret för internkontroll finns reglerat i 6 kap. 6 § Kommunallagen (SFS 2017:725): 

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska 
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.” 

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig i den egna verksamheten. Enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen 
leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 

Riskanalys och internkontrollplan 

Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns 
inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av 
sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det 
skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller 
tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke. 

I flera fall finns risker som förekommer inom alla förvaltningar. Dessa risker finns då i alla nämnders 
internkontrollplaner, eftersom varje nämnd är ansvarig för sin internkontroll och de eventuella 
åtgärder som behöver vidtas. Riskernas sannolikhet kan dock bedömas olika av varje nämnd. 

Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i 
samband med beslut om mål och budget. Risker med riskvärde 2-6 (grön) behöver ej behandlas i 
internkontrollplanen. 

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen. 
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2 Riskanalys 
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Kritisk Medium Låg Totalt: 17 
 

Kritisk 
Medium 

Låg 

 Sannolikhet Konsekvens 

5 Mycket sannolik Mycket allvarlig 
4 Sannolik Allvarlig 
3 Möjlig Kännbar 
2 Mindre sannolik Lindrig 
1 Osannolik Försumbar 

 

Process Nr Risk Konsekvens 

1  Mark med restriktioner Om det inte är tydligt vilka restriktioner som gäller 
för aktuell mark så kan motsättningar gällande 
förutsättningar och användande uppstå. 

2  Tidsbegränsade bygglov Löper tidsbegränsade bygglov ut oplanerat finns 
risk för viten. 

Bygga samhälle 3  Besiktningar ej genomförs i rätt 
tid 

Om erforderliga besiktningar av motordrivna 
anordningar med hisskorg, plattform eller annan 
lastbärande del (hiss), OVK eller energideklaration 
inte genomförs enligt bestämda tidsintervall finns 
risk för att det inte är en fungerande och säker 
boendemiljö. 
Vite. 

9 5 4

15 1 2 6 14

16

8 17 7 10 11 12

13

3

1 8 8
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Process Nr Risk Konsekvens 

4  Oförutsett underhåll av 
kommunens anläggningar och 
byggnader 

Oförutsett underhåll kan innebära mycket höga 
kostnader och den totala kostnaden för underhåll 
ökar mer än nödvändigt eftersom tidig 
underhållsinsats oftast är billigare än en senare. 

5  Upplåtelseavtal som förlängts 
utan omförhandling 

Stadens fastigheter och anläggningar upplåts via 
avtal som generellt förlängs automatisk om de inte 
sägs upp i tid. Detta kan leda till  ekonomiska 
konsekvenser och skada på stadens varumärke. 

Bereda och fatta 
politiska beslut 

6  Delegeringsbeslut 
återrapporteras inte 

Brister i delegeringsprocessen får bland annat 
konsekvenser för möjlighet att överklaga ett 
beslut. 

7  Otillåtna direktupphandlingar Otillåtna direktupphandlingar medför risk för böter 
och att staden tappar image och rykte. 

8  Bristande dokumentation vid 
direktupphandlingar 

Vid bristande dokumentation saknas underlag för 
beslut, betalning och internkontroll. 

9  Bristande kvalitet och/eller 
felaktiga priser från 
leverantör/privat utförare 

Medför risk att staden inte får förväntad kvalitet 
enligt avtal eller betalar högre pris än avtalat. Upphandla och 

köpa in 

10  Låg avtalstrohet Om inköp görs från annan leverantör än dem 
staden har avtal med begås avtalsbrott. Avtalsbrott 
som sker systematiskt genom fusk eller 
oegentligheter kan medföra förtroendeskada och 
få ekonomiska konsekvenser. 

11  Attestreglerna efterlevs inte Brister i attestförteckningen kan leda till att 
attestinstruktionen inte efterlevs och därav leder 
till lägre kostnadseffektivitet och i värsta fall 
direkta oegentligheter. 

12  Ofullständig verifikation 
avseende förtroendekänsliga 
poster 

Ofullständig verifikation som sker genom fusk eller 
oegentligheter kan medföra förtroendeskada och 
få ekonomiska konsekvenser. 

Administrera 
ekonomi 

13  Felaktigheter kundfakturering Felaktigheter vid kundfakturering som sker 
systematiskt genom fusk eller oegentligheter kan 
medföra förtroendeskada och få ekonomiska 
konsekvenser. 

14  Bristande diarieföring och 
arkivering 

Bristande diarieföring och arkivering av handlingar 
medför att lagstiftning inte efterlevs och försvårar 
till exempel utlämning av allmän handling. 

Hantera allmänna 
handlingar och arkiv 

15  Inträffad 
personuppgiftsincident 

Genom att personuppgifter oavsiktligt eller 
olagligen förstörs, förloras, ändras eller kommer i 
orätta händer kan det innebära att någon förlorar 
kontroll över sina uppgifter eller att rättigheterna 
inskränks. Kan t ex handla om diskriminering, brott 
mot sekretess. 

Informera och 
kommunicera 

16  Brister i tillgänglighet till 
invånare 

Brister i tillgänglighet medför sämre service. 
Invånarna blir mindre nöjda med verksamheten 
vilket kan minska deras förtroende för kommunens 
tjänstepersoner. 

Främja kultur och 
fritid 

17  Tilldelning och uppföljning av 
bidrag och stipendier 

Brister vid tilldelning och uppföljning av bidrag kan 
medföra att riktlinjer inte följs. 
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3 Planering av uppföljning och åtgärder 
För risker med höga eller medelhöga riskvärden (gult eller rött) planeras förebyggande åtgärder samt 
kontrollmoment och uppföljning. För risker med låga riskvärden (grönt) görs en bedömning om 
risken ska ingå i internkontrollplanen. 

3.1 Process: Bygga samhälle 

Risk: Mark med restriktioner 

Riskvärde 

 9 

Riskområde 
Mål och effektivitet 
 

Kontrollmoment När 

Stickprov på upplåtelseavtal upplagda i GIS systemet. December 

 

Förebyggande åtgärder  

Inventering av gåvobrev, arrenden, grön- och blåplan etc 
och informationen läggs in i GIS systemet 
 

 Ej påbörjad 

Utförare av insatsen 
Fastighetschef och Gatu- och parkchef 
 

Risk: Tidsbegränsade bygglov 

Riskvärde 

 9 

Riskområde 
Lagar och föreskrifter 
 

Kontrollmoment När 

Lägesrapport på samtliga tillfälliga lov December 

 

Förebyggande åtgärder  

Inventera och sammanställa tillfälliga bygglov. 
 

 Ej påbörjad 

Utförare av insatsen 
Fastighetschef 
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Risk: Besiktningar ej genomförs i rätt tid 

Riskvärde 

 8 

Riskområde 

Mål och effektivitet 
Lagar och föreskrifter 

 

Kontrollmoment När 

Genomgång kartlagda processer av besiktningar. December 

 

Förebyggande åtgärder  

Kartlägga processer av besiktningar. Integrera arbetet med 
besiktningar i verksamhetsplanen. 
 

 Pågående 

Utförare av insatsen 
Fastighetschef och Gatu- och parkchef 
 

Risk: Oförutsett underhåll av kommunens anläggningar och byggnader 

Riskvärde 

 16 

Riskområde 
Finansiell rapportering 
 

Kontrollmoment När 

Genomfört planerat underhåll December 

 

Förebyggande åtgärder  

Inventering av kommunens bestånd (inom nämndens 
ansvarsområde) och därefter färdigställa underhållsplaner. 
 

 Pågående 

Beskrivning 
Inventering av kommunens bestånd (inom nämndens 
ansvarsområde) och därefter färdigställa underhållsplaner 
som syftar till att säkerställa en plan för hur staden på ett 
kvalitativt och kostnadseffektivt sätt ska sköta alla 
anläggningar. 
 
Utförare av insatsen 
Fastighetschef och Gatu- och parkchef 
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Risk: Upplåtelseavtal som förlängts utan omförhandling 

Riskvärde 

 12 

Riskområde 
Lagar och föreskrifter 
 

Kontrollmoment När 

Årsvis genomgång av de avtal som har gått ut under året. December 

 

Förebyggande åtgärder  

Inventering av kommunens upplåtelseavtal (inom 
nämndens ansvarsområde). 
 

 Ej påbörjad 

Utförare av insatsen 
Fastighetschef och Gatu- och parkchef 
 

3.2 Process: Bereda och fatta politiska beslut 

Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte 

Riskvärde 

 9 

Riskområde 
Lagar och föreskrifter 
 

Kontrollmoment När 

Antal rapporterade delegeringsbeslut per nämnd December 

 

Förebyggande åtgärder  

Utbildning, information och påminnelse om att rapportera 
delegeringsbeslut 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Information och påminnelse ges via intranätet och 
muntligen vid t ex tjänstemannaberedning. Utbildning ges 
efter behov. 
 
Utförare av insatsen 
Nämndsekreterare 
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3.3 Process: Upphandla och köpa in 

Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare 

Riskvärde 

 8 

Riskområde 

Mål och effektivitet 
Finansiell rapportering 

 

Kontrollmoment När 

Uppföljning av privat utförare enligt beslutad 
uppföljningsplan 

Januari-Februari 

 

Förebyggande åtgärder  

Information och utbildning för berörda 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Information sker bland annat vid överlämning av avtal 
 
Utförare av insatsen 
Ekonomi- och upphandlingsenheten 
 

Uppföljning av privata utförare enligt beslutade rutiner 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Gemensam process och rutiner finns för kommunen i 
enlighet med programmet för mål och uppföljning av 
privata utförare 
 
Utförare av insatsen 
Avtalsansvarig 
 

Vara/tjänst och pris stämmer med beställning/avtal 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Kontroll sker löpande av respektive köpare/beställare 
 
Utförare av insatsen 
Respektive köpare/beställare 
 

3.4 Process: Administrera ekonomi 

Risk: Attestreglerna efterlevs inte 

Riskvärde 

 6 

Riskområde 
Finansiell rapportering 
 

Kontrollmoment När 

Kontering och attest stämmer med kontoplanen och 
attestordningen. Attestförteckningarna är fullständiga och 
uppdaterade. 

Senast 31 december. 
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Förebyggande åtgärder  

Utbilda nya chefer samt tydliggöra information på 
intranätet. 
 

 Ej påbörjad 

Utförare av insatsen 
Ekonomicontroller 
 

Risk: Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster 

Riskvärde 

 6 

Riskområde 
Finansiell rapportering 
 

Kontrollmoment När 

Förtroendekänsliga poster är rätt konterade, har datum 
och syfte angett och deltagarlista bifogad. 

Senast 31 december. 

 

Förebyggande åtgärder  

Löpande kontroll 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Löpande kontroll sker i samband med utanordning av 
faktura. Den löpande kontrollen medför att risken för 
ofullständig verifikation (ex deltagarlista och syfte) 
minskar. 
 
Utförare av insatsen 
Ekonomicontroller 
 

Risk: Felaktigheter kundfakturering 

Riskvärde 

 6 

Riskområde 
Finansiell rapportering 
 

Kontrollmoment När 

Stickprov genomförs på utfärdade kundfakturor. December 

 

Förebyggande åtgärder  

Alla förvaltningar tillämpar tvåhandsprincip vid 
kundfakturering. 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Hur tvåhandsprincipen tillämpas i praktiken avgörs av 
respektive förvaltning. 
 
 

Internutbilda personal 

 Pågående 
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3.5 Process: Hantera allmänna handlingar och arkiv 

Risk: Bristande diarieföring och arkivering 

Riskvärde 

 9 

Riskområde 
Lagar och föreskrifter 
 

Kontrollmoment När 

Andel kompletta akter December 

 

Förebyggande åtgärder  

Följa rutin för att avsluta ärenden 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Registrator går igenom ärenden med handläggare inför att 
ärenden ska avslutas. 
 
Utförare av insatsen 
Registrator 
 

3.6 Process: Informera och kommunicera 

Risk: Brister i tillgänglighet till invånare 

Riskvärde 

 9 

Riskområde 
Mål och effektivitet 
 

Förebyggande åtgärder  

Genomgång av stadsbyggnadsförvaltningens 
kommunikationsrutin 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Genomgång med enhet samt med nyanställda 
 
Utförare av insatsen 
Enhetschefer 
 

Nyttjande av kundtjänstsystem 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Fastighets- och tekniska enheten arbetar löpande med att 
utveckla och anpassa sitt arbete inom det 
kommungemensamma kundtjänstsystemet Artvise. 
 
Utförare av insatsen 
Enhetschefer 
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2021-09-08 

Änr TFK 2021/65.007 
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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 till revisionen gällande granskning av föreningsbidrag 

Förslag till beslut 
Nämnden för teknik, fritid och kultur beslutar 

Svar på revisionsrapport-Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, godkänns som nämndens eget och 
överlämnas till revisionen. 

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

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Revisionen har granskat stadens rutiner och riktlinjer gällande föreningsbidrag. I granskningen framkom 
att den sammanfattande revisionella bedömningen är att de rutiner och tillämpningen av dessa inte är 
helt ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag till föreningar inte är tillräcklig. 

Tekniska enheten arbetar för närvarande med att ändra rutiner och riktlinjer på området efter beslut 
från nämnden den 24/8 där beslut om att ta bort bidraget kallat ”Övriga bidrag”. I detta arbete tas 
revisionens rekommendationer med.  

Förvaltningen kommer återkomma med förslag på internkontrollpunkter i arbetet med nästkommande 
internkontrollplan i samråd med kommunstyrelsen.  

Frågeställningen kring mål kopplat till jämställdhet har diskuterats och arbetas aktivt med, även detta 
arbete sker i samråd med kommunstyrelsen. 

Inventeringsarbetet av samtliga avtal pågår och majoriteten av både arrendeavtal, nyttjanderättsavtal 
och lokalhyresavtal är inventerade. I detta arbete framkom bland annat att avtalet med Lions Club 
behöver förnyas och förhandling med hyresgästen startades upp föregående år. Nytt avtal skall tecknas 
efter att en underhållsinventering är genomförd.  

Bedömning 
Förvaltningen bedömer att många av de rekommendationer som revisionen föreslår kräver samordning 
över nämnderna. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Alexander Wahlstedt 
Fastighetschef 
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Tjänsteutlåtande 
2021-09-08 

Änr TFK 2021/65.007 
2 av 2 

 
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande – Svar till revisionen gällande granskning av föreningsbidrag 2021-09-08 
Skrivelse - Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, 2021-05-24 
Revisionsrapport - Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, 2021-05-27 
Remiss - Yttrande på revisionsrapporten Granskning av föreningsbidrag i Vaxholms stad 2021, 2021-05-
27 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Maria Poutamo, sbf    

 Alexander Wahlstedt, sbf 

För kännedom: Susanne Edén, sbf     
 Kommunstyrelsen
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Revisorerna 2021-05-24  
  
   
 
 

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

 
 
 
Revisionsrapport: Föreningsbidrag  
Vi, de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad, har uppdragit till PwC att granska 
hanteringen av föreningsbidrag. Syftet med granskningen är att bedöma om rutinerna för 
beviljande av föreningsbidrag är ändamålsenliga och att det finns förutsättningar för en 
tillräcklig intern kontroll i hanteringen av bidrag till föreningar.  
 
Granskningen omfattar riktlinjer och rutiner inom området och om dessa omfattar uppföljning 
och kontroll av beviljade/utbetalda bidrag och om hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet.  
 
Efter genomförd granskning görs den sammanfattande revisionella bedömningen att de 
rutiner och tillämpningen av dessa inte är helt ändamålsenlig och den interna kontrollen i 
hanteringen av bidrag till  föreningar inte är tillräcklig. Granskningens resultat redovisas i sin 
helhet i bifogar revisionsrapport. 
 
Den sammanfattande bedömningen baseras på bedömning av revisionsfrågorna som 
redovisas nedan. 
 

Revisionsfråga Bedömning 

  
1. Finns dokumenterade 
riktlinjer och rutiner som ligger 
till grund för beslut och 
utbetalning av föreningsbidrag? 
  

Delvis 
Bedömningen baseras på att det finns riktlinjer för föreningsstöd, men 
att det saknas riktlinjer för fördelning av övriga bidrag. Vi noterar att 
regler för bidrag för nämnden för teknik, kultur och fritid är daterade 
1998. Det finns, utöver styrande dokument, ansökningsblanketter för 
samtliga föreningsbidrag och kulturbidrag. Riktlinjerna för utdelning av 
kulturstipendium kan dock förtydligas. Av socialnämndens riktlinjer 
framgår krav samt urvalskriterier tydligare. Barn- och 
utbildningsnämnden saknar riktlinjer för utbetalning av ersättning till 
föreningar, vidare föregås inte ersättningen av en ansökan utan betalas 
ut som en kompensation till föreningen. 
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2. Finns kontroller som 
säkerställer att utbetalningar 
sker till rätt förening och i 
enlighet nämndens beslut?  

Delvis 
Bedömningen baseras på att det saknas nedtecknade rutiner för hur 
kontroller för utbetalning av föreningsstöd ska ske. Dock sker 
utbetalning av respektive ekonomifunktion, där kontrollmoment för bl.a. 
attestregler följs upp för både nämnden för teknik, kultur och fritid och 
socialnämnden. Det saknas dock en enhetlig hantering för hur 
förvaltningen samverkar med ekonomifunktionen för att säkerställa att 
utbetalning sker till rätt förening, där vissa uppger att det finns en 
löpande dialog medan andra inte har den kontrollen.  

3.  Omfattar kontrollerna 
uppföljning av att utbetalda 
föreningsbidrag används till det 
ändamål som de beviljats för?  

Delvis 
Bedömningen baseras på att det i varierad utsträckning finns 
nedtecknade rutiner för kontroll av föreningsbidrag och exempelvis 
vilka krav som finns på återrapportering. Vissa bidragstyper inom 
nämnden för teknik, kultur och fritid saknar krav på återrapportering 
och redovisning, och för socialnämnden saknas krav på 
återrapportering för de föreningar som inte återkommande ansöker om 
bidrag, vilket gör det svårt att följa upp att bidraget använts till avsett 
ändamål. Det uppges av samtliga intervjuer att kontroller till viss del 
sker genom dialog med berörda föreningar, men att detta inte är 
systematiserat eller dokumenterat.  

4. Redovisas uppföljning och 
återrapportering av bidrag till 
nämnden? 
 

Nej 
Bedömningen baseras på att återrapportering och uppföljning av bidrag 
inte redovisas till någon av nämnderna. Viss information nås 
socialnämnden då dessa beslutar om själva fördelningen, dock inte 
rörande uppföljning av bidragen. Av intervjuer framgår att nämnderna 
inte efterfrågat någon redovisning. 
 

5. Finns regler kring 
jämställdhet vid utbetalning av 
föreningsbidrag? Görs någon 
uppföljning av detta 
perspektiv? 

Nej 
Bedömningen baseras på att det, förutom för kulturbidrag, saknas 
regler kring jämställdhet vid utbetalning av föreningsbidrag. Viss 
uppföljning sker av könsuppdelad statistik, men inte kopplat till 
specifika krav. 

6. Finns särskilda regler, 
målsättningar etc. avseende 
jämställdhetsfrågor kopplade 
till bidragsgivningen? 

Nej 
Bedömningen baseras på att det saknas regler, målsättningar och 
liknande för jämställdhetsfrågor. I viss utsträckning är det något som 
beaktas i fördelning av bidrag, men detta är inte reglerat eller 
systematiserat. Det finns en viss uppföljning för barn- och 
utbildningsnämnden kopplat till jämställdhet inom ramen för arbete 
med Agenda 2030, men det är inte specifikt kopplat till föreningsbidrag. 
Vi noterar att det pågår ett arbete med en kommunövergripande 
strategi för Agenda 2030, vilket inkluderar bl.a. jämställdhet. 

 
För att utveckla verksamheten och stärka den interna kontrollen lämnas följande 
rekommendationer: 

 Att se över riktlinjer och rutiner för föreningsbidrag/-ersättning för att säkerställa att 
dessa är ändamålsenliga och aktuella. 

 Att säkerställa att det finns tillräckliga kontroller som säkerställer att utbetalt bidrag 
används för avsett ändamål. 

 Att säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner för återrapportering av samtliga typer 
av bidrag/-stöd. 
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 Att säkerställa att återrapportering av beslutade bidrag sker enligt riktlinjer till 
respektive ansvarig nämnd. 

 Att pröva behovet av mål kopplat till jämställdhet gällande bidragsgivningen, samt 
lämplig uppföljning av dessa. 

 
Med anledning av granskningens resultat önskar vi få information om kommunstyrelsen syn 
på om det finns behov av kommunövergripande regler kring bidrag/stöd avseende 
återrapportering av vad bidrag använts till och nämndens tillhörande uppföljning. Vidare 
önskar vi få kommunstyrelsens syn på behovet av mål kopplade till jämställdhet.  
 
I granskningen har även ingått att granska ett antal hyres- och arrendeavtal mellan staden 
och föreningar avseende vem som ingått dessa avtal. Den delen av granskningen är en 
uppföljning i den delen av den granskning som revisionen genomförde 2020 av arrende- och 
hyresavtal där det bland annat framkom att det fanns avtal som inte var undertecknade den 
uppföljande granskningen framkommer att ett av de fyra granskade avtalen inte är 
undertecknat. 
 
Med anledning av granskningens resultat önskar vi få information om nämnden inventerat 
sina arrendeavtal och säkerställt att dessa är undertecknade och dessutom undertecknade 
av behörig befattningshavare. 
 
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 Barn- och utbildningsnämnden, 
Socialnämnden, Nämnden för teknik, fritid och kultur samt Kommunstyrelsen för yttrande 
senast den 20 september 2021 och till Kommunfullmäktige för kännedom. 
 
För Vaxholms stads förtroendevalda revisorer 
 
 
Anders Haglund   
Ordförande   
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Syftet med granskningen är att bedöma om rutinerna för beviljande 
av föreningsbidrag är ändamålsenliga och att det finns 
förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll i hanteringen av 
bidrag till föreningar. 

Granskningen omfattar riktlinjer och rutiner inom området och om 
dessa omfattar uppföljning och kontroll av beviljade/utbetalda 
bidrag och om hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet. 

Efter genomförd granskning görs den sammanfattande revisionella 
bedömningen att de rutiner och tillämpningen av dessa inte är helt 
ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag till  
föreningar inte är tillräcklig.

Bedömningen är en sammanfattning av de för granskningen 
uppställda revisionsfrågor som redovisas på följande sidor. 

Sammanfattning

2
84



PwC
Vaxholms stad - Övergripande granskning av föreningsbidrag 2021 Maj -2021

Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

3

1. Finns dokumenterade riktlinjer 
och rutiner som ligger till grund för 
beslut och utbetalning av 
föreningsbidrag?

Delvis
Bedömningen baseras på att det finns riktlinjer för föreningsstöd, men att det saknas riktlinjer för 
fördelning av övriga bidrag. Vi noterar att regler för bidrag för nämnden för teknik, kultur och fritid är 
daterade 1998. Det finns, utöver styrande dokument, ansökningsblanketter för samtliga föreningsbidrag 
och kulturbidrag. Riktlinjerna för utdelning av kulturstipendium kan dock förtydligas. Av socialnämndens 
riktlinjer framgår krav samt urvalskriterier tydligare. Barn- och utbildningsnämnden saknar riktlinjer för 
utbetalning av ersättning till föreningar, vidare föregås inte ersättningen av en ansökan utan betalas ut 
som en kompensation till föreningen. 

2. Finns kontroller som säkerställer 
att utbetalningar sker till rätt 
förening och i enlighet nämndens 
beslut?

Delvis
Bedömningen baseras på att det saknas nedtecknade rutiner för hur kontroller för utbetalning av 
föreningsstöd ska ske. Dock sker utbetalning av respektive ekonomifunktion, där kontrollmoment för bl.a. 
attestregler följs upp för både nämnden för teknik, kultur och fritid och socialnämnden. Det saknas dock 
en enhetlig hantering för hur förvaltningen samverkar med ekonomifunktionen för att säkerställa att 
utbetalning sker till rätt förening, där vissa uppger att det finns en löpande dialog medan andra inte har 
den kontrollen. 

3.  Omfattar kontrollerna uppföljning 
av att utbetalda föreningsbidrag 
används till det ändamål som de 
beviljats för?

Delvis
Bedömningen baseras på att det i varierad utsträckning finns nedtecknade rutiner för kontroll av 
föreningsbidrag och exempelvis vilka krav som finns på återrapportering. Vissa bidragstyper inom 
nämnden för teknik, kultur och fritid saknar krav på återrapportering och redovisning, och för 
socialnämnden saknas krav på återrapportering för de föreningar som inte återkommande ansöker om 
bidrag, vilket gör det svårt att följa upp att bidraget använts till avsett ändamål. Det uppges av samtliga 
intervjuer att kontroller till viss del sker genom dialog med berörda föreningar, men att detta inte är 
systematiserat eller dokumenterat.

85



PwC
Vaxholms stad - Övergripande granskning av föreningsbidrag 2021 Maj -2021

Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

4

4. Redovisas uppföljning och 
återrapportering av bidrag till 
nämnden?

Nej
Bedömningen baseras på att återrapportering och uppföljning av bidrag inte redovisas till någon av 
nämnderna. Viss information nås socialnämnden då dessa beslutar om själva fördelningen, dock inte 
rörande uppföljning av bidragen. Av intervjuer framgår att nämnderna inte efterfrågat någon redovisning.

5. Finns regler kring jämställdhet vid 
utbetalning av föreningsbidrag? 
Görs någon uppföljning av detta 
perspektiv?

Nej
Bedömningen baseras på att det, förutom för kulturbidrag, saknas regler kring jämställdhet vid 
utbetalning av föreningsbidrag. Viss uppföljning sker av könsuppdelad statistik, men inte kopplat till 
specifika krav.

6. Finns särskilda regler, 
målsättningar etc avseende 
jämställdhetsfrågor kopplade till 
bidragsgivningen?

Nej
Bedömningen baseras på att det saknas regler, målsättningar och liknande för jämställdhetsfrågor. I viss 
utsträckning är det något som beaktas i fördelning av bidrag, men detta är inte reglerat eller 
systematiserat. Det finns en viss uppföljning för barn- och utbildningsnämnden kopplat till jämställdhet 
inom ramen för arbete med Agenda 2030, men det är inte specifikt kopplat till föreningsbidrag. Vi noterar 
att det pågår ett arbete med en kommunövergripande strategi för Agenda 2030, vilket inkluderar bl.a. 
jämställdhet. 
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Bedömningen baserar sig framförallt på följande iakttagelser:

● Det finns flera nämnder som administrerar föreningsbidrag/-stöd, och dessa har i olika utsträckning riktlinjer och rutiner kring villkor för  
ansökan om bidrag.

● Vem som får besluta om fördelning av bidrag skiljer sig åt mellan nämnderna, där vissa nämnder fattar beslut om fördelning medan andra 
hanterar dessa som verkställighet eller på delegation.

● Det finns i varierad utsträckning krav på återrapportering för utbetalda bidrag, där vissa former av stöd helt saknar krav på 
återrapportering.

● Nämnderna får i olika utsträckning information om utbetalda bidrag. Vissa nämnder får sammanställningarna i sin helhet, medan andra får  
information muntligt eller indirekt via t.ex. verksamhetsberättelsen. Av intervjuer framgår att nämnderna inte efterfrågat rapportering av 
bidrag/-stöd. 

● Det saknas mål kring jämställdhet för föreningsbidragen. Den uppföljning som i viss mån görs av t.ex. könsuppdelad statistik är inte 
systematiserad, och bygger inte på några mål eller regler kring föreningsstöd. 

Sammanfattning, forts.

5
87



PwC
Vaxholms stad - Övergripande granskning av föreningsbidrag 2021 Maj -2021

För att utveckla verksamheten och stärka den interna kontrollen lämnas följande rekommendationer:

● Att se över riktlinjer och rutiner för föreningsbidrag/-ersättning för att säkerställa att dessa är ändamålsenliga och aktuella.
● Att säkerställa att det finns tillräckliga kontroller som säkerställer att utbetalt bidrag används för avsett ändamål.
● Att säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner för återrapportering av samtliga typer av bidrag/-stöd.
● Att säkerställa att återrapportering av beslutade bidrag sker enligt riktlinjer till respektive ansvarig nämnd.
● Att pröva behovet av mål kopplat till jämställdhet gällande bidragsgivningen, samt lämplig uppföljning av dessa.

 

Rekommendationer
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Inledning

Bakgrund
Inom kultur- och fritidsområdet hanteras stora utbetalningar i form av bidrag till föreningar. Nivåerna skiljer sig åt i Sveriges kommuner och bygger på lokalt 
antagna riktlinjer. Ur ett styrningsperspektiv såväl som ur ett medborgarperspektiv är det av stor vikt att bidragsgivningen styrs av tydliga och ändamålsenliga 
riktlinjer och policys. Av dessa bör det framgå hur beslut om bidrag ska fattas samt villkor för uppföljning och kontroll av att lämnade bidrag brukas i enlighet med 
beviljad ansökan.

En tillförlitlig och säker hantering av dessa bidrag är viktig ur flera aspekter. En bristande intern kontroll på området medför ökad risk för
oegentligheter och i förlängningen förtroendeskadliga konsekvenser för kommunen.

Revisorerna har utifrån väsentlighet och risk beslutat att genomföra en granskning i form av en kartläggning av stadens hantering av föreningsstöd och 
genomgång av styrande dokument.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om rutinerna för beviljande av föreningsbidrag är ändamålsenliga och att det finns förutsättningar för en tillräcklig intern 
kontroll i hanteringen av bidrag till föreningar. 

Följande revisionsfrågor ska besvaras i granskningen:

• Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för beslut och utbetalning av föreningsbidrag?
• Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening och i enlighet nämndens beslut?
• Omfattar kontrollerna uppföljning av att utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som de beviljats för?
• Redovisas uppföljning och återrapportering av bidrag till nämnden?
• Finns regler kring jämställdhet vid utbetalning av föreningsbidrag? Görs någon uppföljning av detta perspektiv?
• Finns särskilda regler, målsättningar etc avseende jämställdhetsfrågor kopplade till bidragsgivningen?
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Inledning

Revisionskriterier
Kommunens riktlinjer och regler inom området.
Kommunen mål avseende jämställdhetsperspektivet.

Avgränsning
Granskningen omfattar revisionsfrågorna på föregående sida. Granskningen omfattar inte någon fördjupad granskning/verifiering av efterlevanden till 
riktlinjer och rutiner i specifika bidrag.

Metod
Förstudien har genomförts genom insamlande av styrande och stödjande dokument, samt insamling av uppgifter kring ekonomi och statistik. En 
sammanställning av underlag återfinns i bilagan.

Intervjuer har skett med följande funktioner: 

- Fritidschef
- Gatu- och parkchef
- Kulturansvarig
- Bibliotekschef
- Administratör
- Ungdomssamordnare
- Tf enhetschef utveckling och stöd
- Utförarchef

Samtliga intervjuade har haft möjlighet att faktakontrollera rapportens innehåll.
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Granskningsresultat

Vaxholms stads bidragsorganisation 
Vaxholm stad har ett antal olika bidrag och stöd till föreningar. Dessa hanteras av flera olika nämnder, där teknik-, fritid- och kulturnämnden (TKFN) hanterar 
merparten av bidragen. Dock finns även viss bidragshantering på socialnämnden och även i mindre omfattning på barn- och utbildningsnämnden. 

Av Reglemente för nämnden för teknik, fritid och kultur, 2019-02-18, framgår att nämnden ansvarar för bidragsgivning till ideella föreningar inom kultur, fritids- 
och idrottssektorn. Det finns även ett kulturstipendium som fördelas ut en gång per år. Av Sammanställning bidrag 2021 framgår exempelvis att bidrag betalats ut 
till Vaxholm Roddförening och Vaxholm scoutkår. För kulturbidrag framgår av Sammanfattning kulturbidrag 2020 att tex Fästningsmuseet och Kulturum beviljats 
medel. 

I Reglemente för socialnämnden, 2019-02-18, framgår att nämndens ansvar utifrån tex socialtjänstlagen. Av intervjuer framgår att nämnden förvaltar 
föreningsbidrag för organisationer som har bärighet på nämndens uppdrag. I tjänsteutlåtandet Föreningsbidrag 2021, 20201-02-25, framgår bland annat att 
föreningar såsom BRIS, Brottsofferjouren och SPF seniorerna i Vaxholm tar del av bidrag från socialnämnden. 

I Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, 2019-02-18, framgår att ansvar för bla aktivitetsansvar och fritidsverksamhet. Av intervjuer framgår att 
nämndens förvaltning administrerar ersättningar till föreningar som genomför lovaktiviteter. Vi noterar att ersättning till dessa föreningar inte är sökbara 
föreningsbidrag, utan enligt intervjuer ges som en arvodeskompensation till de föreningar som genomför aktiviteter. Av underlaget Poster lovaktiviteter 2020-2021 
framgår att ersättning bla betalats ut för sommarlovsaktiviteter i vattenskidor, golf och kanot. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 1: Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för beslut och utbetalning av föreningsbidrag?

Iakttagelser

Nämnden för teknik, fritid och kultur
I Regel för bidragsgivning, 1998-01-01, framgår bestämmelser för kommunala bidrag som fördelas till ideella idrotts- och friluftsföreningar. Av regeln framgår bla att bidragen 
syftar till att skapar förutsättningar för ett rikt och varierat fritidsutbud. Enligt regeln får endast ideella föreningar som är registrerade hos Vaxholm stad ansöka om bidrag. Utöver 
det finns krav på bla minst antal medlemmar, och att de medlemmar som bor i kommunen utgör grund för att beräkna bidraget. Det finns primärt tre typer av bidrag och 
specifika ansökningsblanketter som ställer upp krav för respektive bidragstyp.  

Aktivitetesbidrag kan betalas ut till förening/organisation för aktiviteter som genomförs enligt de regler som gäller för statsbidragsberättigad lokal verksamhet. Det betyder en 
ledarledd sammankomst med minst fem deltagare i åldern 7 - 20 år, under minst en timme. Föreningen ska enligt kraven föra närvaro på särskilda närvarokort, vilka ska 
arkiveras i minst fyra år. Ansökan kan göras två gånger per år, inför kommande termin. Bidragssumman består av en fast summa på 25 kr/verksamhetstillfälle. 
Ansökningsblanketten ska bla innehålla information om antal sammankomster, antal deltagare och tidsperiod. Det finns också ett vänortsbidrag som riktar sig till 
föreningsmedlemmar som genomför utbyte med stadens två vänorter. Ansökan ska bla innehålla information om vänorganisation samt plats, tid och anledning till utbytet. 
Ansökan kan göras löpande under året. Av intervjuer framgår att samtliga föreningar som söker om föreningsbidrag också blir beviljade stöd. Det har därför inte funnits behov 
av tex riktlinjer för prioritering. De regler för bidrag som finns uppges utgöra ett tillräckligt stöd för beslut om fördelning, även om det tex först diskussioner om ev justering av de 
fasta summorna.  

Utöver ovan nämnda bidrag kan föreningar också ansöka om “övriga bidrag”, exempelvis start av förening. Det framgår vidare av intervjuer att övriga bidrag kan sökas för 
diverse ändamål, och att fördelningen av dessa sker efter att övriga bidrag fördelats. Den kvarvarande summan för de föreningar som sökt övriga bidrag fördelas då utifrån hur 
förvaltningen bedömer behovet, enligt intervjuer, tex utifrån hur många övriga föreningar som ansökt och om de beviljats stöd tidigare. Det saknas nedtecknade riktlinjer som 
beskriver hur fördelning av övriga bidrag ska ske. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 1: Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för beslut och utbetalning av 
föreningsbidrag?

Iakttagelser

Teknik, fritid och kulturnämnden, forts.
Lokalbidrag ger en förening möjlighet att hyra en egen lokal om kommunala lokaler och anläggningar inte finns, eller om det finns särskilda skäl. Lokalbidrag kan också 
betalas ut om föreningen har en egen lokal när kommunala lokaler inte finns att tillgå. Några av kraven för att få lokalbidrag är att att anläggningen/lokalen används för 
föreningsverksamhet och att eventuella hyresintäkter frånräknas utgående bidrag i samband med årsredovisningen. Ansökningsblanketten ska bla innehålla information om 
lokalen, tex storlek, nyttjandegrad och specifikation av bidragsgrundande kostnader såsom hyra och vatten. Enligt intervjuer kan föreningar få ut maximalt 30% av ansökt 
summa för lokalbidrag. Ansökan görs en gång per år. 

Vaxholm delar även ut kulturbidrag för att främja kulturaktiviteter. Av underlaget Kulturprogram samt bidragsbestämmelser, 2011-06-09, framkommer dels en beskrivning av 
att tex samverkan mellan kulturarrangörer stimuleras. Av bidragsbestämmelserna framgår att kulturstöd särskilt ska riktas till aktiviteter/verksamheter som dels är i enlighet 
med Vaxholms stads kulturprogram, och dels de som riktar sig till barn och ungdomar eller äldre. Av ansökningsblanketten ska bland annat konstform, målgrupp och 
beskrivning av projektet fyllas i. Ansökan om kulturbidrag görs en gång per år. Det finns även ett kulturstipendium som delas ut årligen, där det av information på hemsidan 
Stöd, bidrag och stipendier framgår att bidraget bla syftar till att stödja/uppmuntra personer eller grupper med konstnärlig begåvning som är födda, uppvuxna eller bosatta i 
Vaxholm stad. Ansökan om stipendium görs en gång per år. 

Av intervjuer framgår att riktlinjerna är ett tydligt stöd för att tex göra prioriteringar av bidragsansökningar. Ett urval görs av kulturansvarig, tillsammans med 
stadsbyggnadschef samt administratör, utifrån bestämmelserna. Samråd sker även med Vaxholms kulturråd, som består av representanter från kulturföreningar och 
kommunen, för både bedömning av kulturbidrag och stipendiefördelning. För kulturstipendium framgår att personer som precis påbörjat högre kulturella utbildningar är  
prioriterade, men att detta inte är en nedskriven rutin.  
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 1: Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för beslut och utbetalning av 
föreningsbidrag?

Iakttagelser

Socialnämnden
Av Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, 2016-05-17, framgår att nämndens föreningsbidragen bland annat syftar till att främja 
föreningarnas förutsättningar att erbjuda aktiviteter/verksamheter som komplement till socialtjänstens verksamhet. Av riktlinjen framgår villkor för bidragen, bland annat att 
föreningen ska ha verksamhet som riktar sig till en grupp som är relevant för socialnämndens ansvarsområde. Ansökan ska innehålla bla organisationsnummer, en 
beskrivning av föreningens mål/inriktningar, information om antal medlemmar, verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning.

För bedömning vid fördelning av medel finns en beskrivning av vilka faktorer som beaktas, bland annat antal medlemmar. Enligt intervjuer gör förvaltningen ett förslag 
utifrån riktlinjerna, i dialog med socialnämndens presidium, inför att förslaget går till nämnden för beslut. Vidare framkommer av intervjuer att det är samma föreningar som 
årligen ansöker om bidrag och att samtliga som söker också får bidrag. Det har därför inte funnits behov av tydligare riktlinjer för exempelvis urval. 

Barn- och utbildningsnämnden
Av Ungdomsverksamheten i Vaxholm, verksamhetsplan 2020/2021, framgår att utbildningsförvaltningens enhet för samverkan och stöd ansvarar för att erbjuda 
hälsofrämjande och socialt stödjande aktiviteter, vilket inbegriper exempelvis lovaktiviteter. Enligt intervjuer sker kontakt med föreningar, samt vissa privata utförare, för att 
anordna aktiviteter under loven. 

Enligt intervjuer går kommunen för planering av sommarlovsaktiviteter ut till samtliga föreningar i kommunen, och ett antal privata utförare, för att se intresset av att anordna 
aktiviteter. De föreningar som ordnar aktiviteter har möjlighet att få arvode för utförd aktivitetet. Fördelningen av arvode sker, enligt intervjuer, utifrån bla antal som deltar på 
aktiviteten och antal tillfällen. Dock finns inga nedtecknade riktlinjer eller rutiner för hur arvoden ska beräknas eller betalas ut. Vi noterar också att det inte är föreningar som 
ansöker om bidrag, utan att de arvoden som betalas ut enligt intervjuer är i form av en kompensation till föreningen. För de privata utförarna sker betalning utifrån de antal 
platser kommunen har bokat, och hanteras som en direktupphandling. Det ligger utanför denna gransknings område att granska förfarandet för direktupphandlingar av 
lovaktiviteter.
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 1: Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för beslut och utbetalning av 
föreningsbidrag?

Bedömning
Revisionsfråga 1: Delvis. 

Bedömningen baseras på att det finns riktlinjer för föreningsstöd, men att det saknas riktlinjer för fördelning av övriga bidrag. Vi noterar att regler för bidrag för TKF 
nämnden är daterade 1998. Det finns, utöver styrande dokument, ansökningsblanketter för samtliga föreningsbidrag och kulturbidrag som ställer upp riktlinjer och rutiner. 
Riktlinjerna för utdelning av kulturstipendium kan förtydligas. Av socialnämndens riktlinjer framgår krav samt urvalskriterier tydligare. Barn- och utbildningsnämnden saknar 
riktlinjer för utbetalning av ersättning till föreningar, dock föregås inte ersättningen av en ansökan utan betalas ut som kompensation till föreningen. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 2: Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening och i enlighet med nämndens 
beslut?

Iakttagelser

Nämnden för teknik-, fritid- och kultur
Av Regel för bidragsgivning, 1998-01-01, framgår att de föreningar som tagit del av bidrag ska lämna en redovisning av bidraget. Det saknas riktlinjer för kontroller av 
utbetalning av bidrag. Av TFK nämndens Internkontrollplan 20201, 2020-09-30, framgår ingen kontroll som är specifikt kopplad till utbetalning av föreningsbidrag. Dock är 
en identifierad risk “Attestreglerna efterlevs inte”, som har ett tillhörande kontrollmoment om att kontering och attest ska stämma överens med kontoplan och attestordning, 
samt att utbildning ska genomföras med bla nya chefer. Det är ekonomicontrollern som ansvarar för kontrollen. Enligt intervjuer sker kontroller av på samma sätt som 
övriga utbetalningar, och hanteras av ekonomicontroller. 

Av Delegeringsordning för nämnden för teknik, fritid och kultur, 2020-04-06, framgår att tex gatu- och parkchef har delegation att besluta om samtliga frågor som hanteras 
av tekniska enheten med undantag som uppges i en förbehållslista. Det framgår vidare att stadsbyggnadschef får besluta i ärenden som avser kultur och biblioteksfrågor. I 
Vidaredelegering inom ansvarsområdet för nämnden för teknik, fritid och kultur, 2020-11-25, framgår exempelvis att bidrag till föreningar är delegerat till handläggande 
tjänsteperson. Enligt intervjuer delges inte utbetalning av bidrag nämnden, tex genom de Sammanställning bidrag, som vi tagit del av. Nämnden uppges få information om 
utbetalning utifrån den ekonomirapportering som görs i exempelvis delårsrapporter och årsredovisning. 

Gällande utbetalning av kulturbidrag framgår det av Kulturprogram samt bidragsbestämmelser, 2011-06-09, att redovisning av projekt ska göras senast två månader efter 
att projektet avslutats. Det saknas riktlinjer för kontroller av utbetalt bidrag. Enligt intervjuer görs en utanordning av administratör inför utbetalning av kulturstöd, som sedan 
hanteras av stadsbyggnadschef och ekonomicontroller. Det sker ingen ytterligare kontroll för utbetalning av  föreningsbidrag. Enligt intervjuer delges inte utbetalningar av 
kulturbidrag till nämnden, tex genom den Sammanfattning kulturbidrag 2020, som vi har tagit del av. Av riktlinjerna framgår att stödet omedelbart ska återbetalas om 
verksamheten som beviljats stöd skjuts upp eller förändras avsevärt. Enligt intervjuer har det inte skett att kommunen återkrävt medel. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 2: Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening och i enlighet med nämndens 
beslut?

Iakttagelser

Socialnämnden
Av Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, 2016-05-17, framgår att föreningar i sin ansökan ska lämna in bla årsmötesprotokoll, 
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget samt resultat-och balansräkning. Det framgår inte några riktlinjer för kontroll av utbetalning av bidrag.

Av intervjuer framgår att kontroller för utbetalning sker av ekonomienheten. Av socialnämndens Internkontrollplan 2021 framgår dock samma identifierade risk som för TFK 
“Attestreglerna efterlevs inte”, som har ett tillhörande kontrollmoment om att kontering och attest ska stämma överens med kontoplan och attestordning. Det finns dock inga 
specifika kontrollmoment för utbetalning av föreningsbidrag. 

Enligt Delegeringsordning för socialnämnden, 2019-09-17, saknas information om bidrag till förening och hur detta ska återrapporteras. Enligt intervjuer fattar dock nämnden 
beslut om fördelning av bidrag, och får då information om föreslagen fördelning och tänkt utbetalning, exempelvis genom tjänsteutlåtandet Föreningsbidrag 2021, 
20201-02-25. Av tjänsteutlåtande Bevilja föreningsbidrag utan årsmötesprotokoll, 20201-04-13, framgår att nämnden i år tagit beslut om att frångå principen om att årsmöte 
ska ha hållits inför utbetalning av bidrag. Detta beror på att pandemin gjort det svårt för flera föreningar att hålla årsmöte enligt plan. Beslutet inkluderar att även om 
föreningsbidrag betalas ut ska föreningen inkomma med handlingar från årsmötet snarast, då föreningen annars blir återbetalningsskyldig. Enligt intervjuer har nämnden inte 
hittills gjort något krav på återbetalning av bidrag. 

Barn- och utbildningsnämnden
Enligt Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden, 2020-04-27, saknas information om ersättning till föreningar och hur detta ska återrapporteras. Av 
Ungdomsverksamheten i Vaxholm, verksamhetsplan 2020/2021 framgår ett mål om budget i balans, men i övrigt saknas information om kontroll av utbetalningar till 
föreningar. Enligt intervjuer sker själva utbetalningen av ekonomiavdelningen på förvaltningen. Dock sker alltid en dialog mellan förvaltningen som beslutar om fördelning av 
medel och ekonomiansvarig, för att säkerställa att pengarna betalas ut till rätt förening. En gång per termin sker även en avstämning med ekonomiansvarig, där 
utbetalningar gås igenom i detalj och stäms av mot budget. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 2: Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening och i enlighet med nämndens 
beslut?

Bedömning
Revisionsfråga 2: Delvis.

Bedömningen baseras på att det saknas nedtecknade rutiner för hur kontroller för utbetalning av föreningsstöd ska ske. Dock sker utbetalning av respektive ekonomifunktion, 
där kontrollmoment för bla attestregler även följs upp för både TFK-nämnden och socialnämnden. Det saknas en enhetlig hantering för hur förvaltningen samverkar med 
ekonomifunktionen för att säkerställa att utbetalning sker till rätt förening, där vissa uppger att det finns en löpande dialog medan andra inte har den kontrollen. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 3: Omfattar kontrollerna uppföljning av att utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som de 
beviljats för?

Iakttagelser

Nämnden för teknik-, fritid- och kultur
Av Regel för bidragsgivning, 1998-01-01, framgår att de föreningar som tagit del av bidrag ska lämna in en redovisning. För samtliga bidrag gäller att föreningen ska lämna 
in verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, firmatecknare samt verksamhetsplan till tekniska avdelningen omedelbart efter varje årsmöte. Vi har också 
tagit del av blanketten Lokalbidrag redovisningsblankett, där föreningen ska fylla i tidsperiod samt specifikation av de bidragsgrundande kostnaderna tex hyra, arrende och 
el- och uppvärmningskostnader. Av underlaget framgår inte när redovisning av lokalbidrag ska göras. Av intervjuer framgår att det inte finns något krav på redovisning av 
aktivitetsbidrag eller vänortsbidrag. Det framgår att kontrollerna inte är nedtecknade, men att en löpande dialog sker med föreningarna. Redovisning av lokalbidrag 
diarieförs. Ett nytt system för bla lokalbokning och bidragsansökningar ska dock startas upp till augusti, där det blir möjligt att begära in ytterligare underlag från 
föreningarna. 

I blanketten Redovisning av kulturbidrag ska en beskrivning göras av om projektet/verksamheten har genomförts som planerat, och om inte efterfrågas en beskrivning av 
varför. Redovisningen ska också innehålla en sammanfattande redovisning, information om geografisk spridning, information om publik/deltagare, typ av konstform och hur 
projektägaren arbetat för att nå den planerade målgruppen. Enligt intervjuer följer förvaltningen upp att återrapporteringen kommer in, och att det ibland kan krävas 
påminnelser till projektägaren för att få in underlaget. Samtliga inkomna redovisningar diarieförs. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 3: Omfattar kontrollerna uppföljning av att utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som de beviljats 
för?

Iakttagelser

Socialnämnden
Av Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, 2016-05-17, framgår att föreningar i sin ansökan ska lämna uppgifter om bla 
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget samt resultat-och balansräkning. Det framgår inte några riktlinjer för hur redovisning av tex lämnat bidrag ska göras om 
föreningen inte ansöker om bidrag nästkommande år. Enligt intervjuer sker dialoger med ca 5-6 föreningar återkommande, ca fyra gånger per år, där det finns möjlighet att 
prata med föreningarna om deras verksamhet. I övrigt sker kontroller, som beskrivet i Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, 
2016-05-17, utifrån föregående års verksamhetsberättelse och övrigt underlag som lämnas in i samband med ansökan. Där kontrolleras, enligt intervjuer, bland annat antal 
möten, antal medlemmar och att samtliga underlag som krävs är inskickade.

Barn- och utbildningsnämnden
Enligt intervjuer sker en muntlig uppföljning med de föreningar som genomför lovaktiviteter. Detta är inte systematiserat och och dokumenteras inte. Dock gör förvaltningen 
en egen utvärdering utifrån dialogerna, tex Utvärdering sommarlovsaktiviteter 2020. Inga kontroller eller krav på tex rapportering kommuniceras ut till föreningarna, dock ska 
föreningarna rapportera hur många som deltagit på aktivitetet då betalning till föreningen sker först efter genomförd aktivitet. Vi noterar att det av intervjuer framgår att ett 
nytt system som möjliggör enkäter ska börja användas, och att det finns planer på att skicka ut enkäter till både föreningar och ungdomar/barn som tar del av aktiviteterna 
för att bättre följa upp arbetet. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 3: Omfattar kontrollerna uppföljning av att utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som de 
beviljats för?

Bedömning
Revisionsfråga 3: Delvis.

Bedömningen baseras på att det i varierad utsträckning finns nedtecknade rutiner för kontroll av föreningsbidrag och tex krav på återrapportering. Vissa bidragstyper inom 
TFK saknar krav på redovisning, och för socialnämnden saknas krav på återrapportering för de föreningar som inte återkommande ansöker om bidrag, vilket gör det svårt 
att följa upp att bidraget använts till avsett ändamål. Det uppges av samtliga intervjuer att kontroller till viss del sker genom dialog med berörda föreningar, men att detta inte 
är systematiserat eller dokumenterat.

22
104



PwC
Vaxholms stad - Övergripande granskning av föreningsbidrag 2021 Maj -2021

Granskningsresultat

Revisionsfråga 4: Redovisas uppföljning och återrapportering av bidrag till nämnden?
Iakttagelser

Nämnden för teknik-, fritid- och kultur
Av de riktlinjer vi har tagit del av, tex Regel för bidragsgivning, 1998-01-01, samt Kulturprogram samt bidragsbestämmelser, 2011-06-09, framgår inte att föreningsbidrag eller 
kulturbidrag ska följas upp av nämnden. Av intervjuer framgår att förslag till stipendieutdelning presenteras till, och beslutas av, nämnden. Ordförande i nämnden får, enligt 
intervjuer, ta del av förslag till utdelning av kulturbidrag, men att besluten därefter sker på delegation. När besluten är fattade får nämnden ta del av Sammanställning 
kulturbidrag 2020 i efterhand, enligt intervjuer. Vi har också tagit del av Sammanställning bidrag för åren 2019-2021. Där framgår typ av bidrag, förening, aktnummer, beviljad 
summa, utbetald summa, antal verksamhetstillfällen för aktivitetsbidrag samt noteringar om vad bidraget avser för vissa “övriga bidrag”. Av intervjuer framgår att detta inte 
rapporteras till nämnden som helhet, men att det indirekt följs upp genom tex årsredovisning och ekonomiuppföljning. Det framgår också att förslag om utbetalning av “övrigt 
bidrag” går till nämnden för beslut, om någon förening ansökt om en större summa. I övrigt uppges inte nämnden ha efterfrågat någon uppföljning av bidragen.

Socialnämnden
I Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, 2016-05-17, framgår att nämnden fattar beslut om tilldelning av bidrag. Dock framgår inte av 
riktlinjerna hur uppföljning och återrapportering av tex genomförd verksamhet ska rapporteras till nämnden. Enligt intervjuer sker en dialog med nämndens presidium utifrån 
förvaltningens förslag om bidragsfördelning för kommande år, inför att nämnden fattar beslut om fördelning. Dialogen inkluderar, enligt intervjuer, bla genomgång av 
föreningarnas verksamhetsberättelse från föregående år. 

Barn- och utbildningsnämnden
Det saknas riktlinjer som beskriver hur nämndens stöd i form av ersättning för lovaktiviteter till föreningar ska följas upp och redovisas. Av intervjuer framgår att det inte sker 
någon sammanställd rapportering till nämnden av den uppföljning som görs av lovaktiviteterna, men att detta ingår i den återrapporering som görs i samband med 
verksamhetsberättelse i årsredovisning. Nämnden uppges inte heller ha efterfrågat någon återrapportering av ersättning till föreningar och uppföljning av lovaktiviteterna. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 4: Redovisas uppföljning och återrapportering av bidrag till nämnden?

Bedömning
Revisionsfråga 4: Nej.

Bedömningen baseras på att återrapportering och uppföljning av bidrag inte redovisas till någon nämnd. Viss information nås socialnämnden då dessa beslutar om själva 
fördelningen, dock inte rörande uppföljning av bidragen. Av intervjuer framgår att nämnderna inte efterfrågat någon redovisning. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 5:  Finns regler kring jämställdhet vid utbetalning av föreningsbidrag? Görs någon uppföljning av detta 
perspektiv?
Revisionsfråga 6:  Finns särskilda regler, målsättningar etc avseende jämställdhetsfrågor kopplade till bidragsgivningen?

Iakttagelser

Av artikeln Vaxholm satsar på jämställdhet, 2020-11-19, framgår att vaxholm ingår i ett projekt (Modellkommuner för jämställdhetsintegrering)  tillsammans med andra 
kommuner/regioner och SKR för att utveckla sitt jämställdhetsarbete. Det innebär att kommunerna i projektet  systematiskt ska jämföra arbetssätt, sk benchmarking, för att 
stärka förutsättningarna att erbjuda kvinnor och män en jämställd service och en jämn fördelning av resurser. Det framgår vidare av artikeln att Vaxholm arbetar med 
hållbarhet inom Agenda 2030 vilket bland annat inkluderar mål 5 om jämställdhet mellan kvinnor och män. Enligt information från intervjuer med kommunen är en 
övergripande strategi under framtagande som ska utgå från de globala målen i Agenda 2030, vilket inkluderar jämställdhetsmålet. Det har, enligt kommunen, funnits en 
policy för social hållbarhet som inte längre är aktuell. I dagsläget saknas det riktlinjer kring jämställdhet för utbetalning av föreningsbidrag. 

Nämnden för teknik-, fritid- och kultur
I Regel för bidragsgivning, 1998-01-01, framgår inte några riktlinjer för jämställdhet kopplat till bidragen. Enligt intervjuer saknas det riktlinjer för detta perspektiv som berör 
föreningsbidrag/kulturbidrag som administreras av TFK nämnden. Viss uppföljning görs dock av andelen utövare inom föreningarna uppdelat på män/kvinnor och 
flickor/pojkar, och i fördelning av övrigt bidrag uppges jämställdhet beaktas i fördelningen. I Kulturprogram samt bidragsbestämmelser, 2011-06-09, framgår att “en jämn 
fördelning mellan män och kvinnor bör eftersträvas bland såväl utövare som publik”. Av intervjuer framkommer att detta är något som tas hänsyn till vid fördelning av bidrag 
och stipendium, men att det saknas en dokumenterad uppföljning.

Socialnämnden
I Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, 2016-05-17, framgår inte några regler kring jämställdhet kopplat till föreningsbidragen. Av 
intervjuer framgår att det inte är något som särskilt tas hänsyn till vid bidragsgivning.
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 5:  Finns regler kring jämställdhet vid utbetalning av föreningsbidrag? Görs någon uppföljning av detta 
perspektiv?
Revisionsfråga 6:  Finns särskilda regler, målsättningar etc avseende jämställdhetsfrågor kopplade till bidragsgivningen?

Iakttagelser

Barn- och utbildningsnämnden 
Av intervjuer framgår att det saknas riktlinjer för fördelning av ersättning utifrån jämställdhetsperspektivet. Det framgår av intervjuer att det finns planer på att, genom det nya 
enkätverktyg som nämnts tidigare,  även fånga upp könsuppdelad statistik för tex lovaktiviteter. Enligt intervjuer finns en koppling mellan indikatorerna i verksamhetsplanen 
till mål inom Agenda 2030, som följs upp i systemet Stratsys. Dock finns det för år 2020 endast för verksamhetsplanen för fritidsgården. Detta kommer dock, enligt intervjuer, 
att tydliggöras i verksamhetsplanen för år 2021 där tex målet om att anordna lovaktiviteter tex ska kopplas till Agenda 2030 målen om jämställdhet samt hälsa och 
välbefinnande. 

Bedömning
Revisionsfråga 5: Nej.

Bedömningen baseras på att det, förutom för kulturbidrag, saknas regler kring jämställdhet vid utbetalning av föreningsbidrag. Viss uppföljning sker av könsuppdelad 
statistik, men inte kopplat till specifika krav.

Revisionsfråga 6: Nej.

Bedömningen baseras på att det saknas regler, målsättningar och liknande för jämställdhetsfrågor. I viss utsträckning är det något som beaktas i fördelning av bidrag, men 
detta är inte reglerat eller systematiserat. Det finns en viss uppföljning för barn- och utbildningsnämnden kopplat till jämställdhet inom Agenda 2030, men det är inte specifikt 
kopplat till föreningsbidrag. Vi noterar att det pågår ett arbete med en kommunövergripande strategi för Agenda 2030, vilket inkluderar bla jämställdhet. 
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Granskningsresultat - fördjupning

Iakttagelser

Vaxholms hembygdsförening: Föreningen har ett nyttjanderättsavtal med kommunen. Avtalet administreras av fastighetsavdelningen. Avtalsperioden gäller fn från 1 
februari 2008 tom 31 januari 2033. Det nu gällande avtalet ersätter tidigare upplåtelseavtal daterat 5 oktober 1970. Ersättning för nyttjanderätten utgår inte, enligt avtalet. 
Föreningen får inte överlåta nyttjanderätten, utan skriftligt medgivande från Vaxholm stad. Dock får föreningen hyra ut samkvämsutrymmen och kök i huvudbyggnaden samt 
bostadshuset. Avtalet är undertecknat av kommunchef samt föreningens ordförande. 

Lions Club Vaxholm: Föreningen har ett hyreskontrakt för lokal med kommunen. Avtalet administreras av fastighetsavdelningen. Avtalsperioden är från 1 januari 2011 tom 
31 december 2015, dock förlängs avtalet med 1 år om det ej sägs upp. Av hyresavtalet framgår bla hyra samt vilka kostnader, tex för uppvärmning och el, som hyresvärd 
respektive hyresgäst står för. Hyresgästen har rätt att, efter skriftligt godkännande av hyresvärden, upplåta delar av Kruthuset för möten etc. Det framgår inte att avtalet är 
undertecknat. 

Blynäsvikens båtklubb:Föreningen har två avtal med kommunen, ett avtal om nyttjanderätt för båtuppläggning vintertid och ett avtal om lägenhetsarrende för användning 
som småbåtshamn samt båtuppläggning. Avtalsperioden för nyttjanderätt gäller för perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022. Om avtalet inte sägs upp inom 36 
månader före nyttjanderättstidens utgång förlängs avtalet med tre år, med samma uppsägningstid. Avtalsperioden för lägenhetsarrende är 1 januari 2019 tom 31 december 
2033, med tre års uppsägningstid där avtalet förlängs med 5 år i taget om det inte sägs upp. Av avtalen framgår tex kostnader, ansvarsfördelning för underhåll. Avtalet är 
undertecknat av kommunens markförvaltare och tf ordförande i Blynäsvikens båtklubb. 

Det framgår att nyttjanderättshavaren inte för överlåta avtalet, eller helt- eller delvis upplåta området i andra hand. Dock framgår i avtal om lägenhetsarrende att upplåtelse i 
andra hand är tillåtet för båtplatsupplåtelser.   

Waxholms Golf AB: Avtal om anläggningsarrende finns med kommunen. Avtalet administreras av tekniska avdelningen. Avtalsperioden är 14 februari 2014 tom 31 
december 2034. Det nu gällande avtalet ersätter tidigare avtal med Waxholms Golfklubb.Det framgår att arrendatorn inte är berättigad lokal- eller driftsbidrag från kommunen 
för verksamhet inom området. Avtalet reglerar bland annat arrendeavgift samt vilken verksamhet som får bedrivas på området. Arrendatorn får, vid skriftlig godkännande av 
fastighetsägaren, överlåta utförande av verksamhet som faller inom ramen för ändamålet med arrendet, samt hyra ut lokaler och tillhörande mark. Avtalet är undertecknad av 
chef för tekniska enheten samt representant från Waxholms Golf AB, titel framgår ej. 
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Samlad bedömning

Granskningen omfattar riktlinjer och rutiner inom området och om dessa omfattar uppföljning och kontroll av beviljade/utbetalda bidrag och om 
hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet. 
Efter genomförd granskning görs den sammanfattande revisionella bedömningen att de rutiner och tillämpningen av dessa inte är helt 
ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag till  föreningar inte är tillräcklig.
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

30

1. Finns dokumenterade riktlinjer 
och rutiner som ligger till grund för 
beslut och utbetalning av 
föreningsbidrag?

Delvis
Bedömningen baseras på att det finns riktlinjer för föreningsstöd, men att det saknas riktlinjer för 
fördelning av övriga bidrag. Vi noterar att regler för bidrag för nämnden för teknik, kultur och fritid är 
daterade 1998. Det finns, utöver styrande dokument, ansökningsblanketter för samtliga föreningsbidrag 
och kulturbidrag. Riktlinjerna för utdelning av kulturstipendium kan dock förtydligas. Av socialnämndens 
riktlinjer framgår krav samt urvalskriterier tydligare. Barn- och utbildningsnämnden saknar riktlinjer för 
utbetalning av ersättning till föreningar, vidare föregås inte ersättningen av en ansökan utan betalas ut 
som en kompensation till föreningen. 

2. Finns kontroller som säkerställer 
att utbetalningar sker till rätt 
förening och i enlighet nämndens 
beslut?

Delvis
Bedömningen baseras på att det saknas nedtecknade rutiner för hur kontroller för utbetalning av 
föreningsstöd ska ske. Dock sker utbetalning av respektive ekonomifunktion, där kontrollmoment för bl.a. 
attestregler följs upp för både nämnden för teknik, kultur och fritid och socialnämnden. Det saknas dock 
en enhetlig hantering för hur förvaltningen samverkar med ekonomifunktionen för att säkerställa att 
utbetalning sker till rätt förening, där vissa uppger att det finns en löpande dialog medan andra inte har 
den kontrollen. 

3.  Omfattar kontrollerna uppföljning 
av att utbetalda föreningsbidrag 
används till det ändamål som de 
beviljats för?

Delvis
Bedömningen baseras på att det i varierad utsträckning finns nedtecknade rutiner för kontroll av 
föreningsbidrag och exempelvis vilka krav som finns på återrapportering. Vissa bidragstyper inom 
nämnden för teknik, kultur och fritid saknar krav på återrapportering och redovisning, och för 
socialnämnden saknas krav på återrapportering för de föreningar som inte återkommande ansöker om 
bidrag, vilket gör det svårt att följa upp att bidraget använts till avsett ändamål. Det uppges av samtliga 
intervjuer att kontroller till viss del sker genom dialog med berörda föreningar, men att detta inte är 
systematiserat eller dokumenterat.
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor
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4. Redovisas uppföljning och 
återrapportering av bidrag till 
nämnden?

Nej
Bedömningen baseras på att återrapportering och uppföljning av bidrag inte redovisas till någon av 
nämnderna. Viss information nås socialnämnden då dessa beslutar om själva fördelningen, dock inte 
rörande uppföljning av bidragen. Av intervjuer framgår att nämnderna inte efterfrågat någon redovisning.

5. Finns regler kring jämställdhet vid 
utbetalning av föreningsbidrag? 
Görs någon uppföljning av detta 
perspektiv?

Nej
Bedömningen baseras på att det, förutom för kulturbidrag, saknas regler kring jämställdhet vid 
utbetalning av föreningsbidrag. Viss uppföljning sker av könsuppdelad statistik, men inte kopplat till 
specifika krav.

6. Finns särskilda regler, 
målsättningar etc avseende 
jämställdhetsfrågor kopplade till 
bidragsgivningen?

Nej
Bedömningen baseras på att det saknas regler, målsättningar och liknande för jämställdhetsfrågor. I viss 
utsträckning är det något som beaktas i fördelning av bidrag, men detta är inte reglerat eller 
systematiserat. Det finns en viss uppföljning för barn- och utbildningsnämnden kopplat till jämställdhet 
inom ramen för arbete med Agenda 2030, men det är inte specifikt kopplat till föreningsbidrag. Vi noterar 
att det pågår ett arbete med en kommunövergripande strategi för Agenda 2030, vilket inkluderar bl.a. 
jämställdhet. 
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Bedömningen baserar sig framförallt på följande iakttagelser:

● Det finns flera nämnder som administrerar föreningsbidrag/-stöd, och dessa har i olika utsträckning riktlinjer och rutiner kring villkor för  
ansökan om bidrag.

● Vem som får besluta om fördelning av bidrag skiljer sig åt mellan nämnderna, där vissa nämnder fattar beslut om fördelning medan andra 
hanterar dessa som verkställighet eller på delegation.

● Det finns i varierad utsträckning krav på återrapportering för utbetalda bidrag, där vissa former av stöd helt saknar krav på 
återrapportering.

● Nämnderna får i olika utsträckning information om utbetalda bidrag. Vissa nämnder får sammanställningarna i sin helhet, medan andra får  
information muntligt eller indirekt via t.ex. verksamhetsberättelsen. Av intervjuer framgår att nämnderna inte efterfrågat rapportering av 
bidrag/-stöd. 

● Det saknas mål kring jämställdhet för föreningsbidragen. Den uppföljning som i viss mån görs av t.ex. könsuppdelad statistik är inte 
systematiserad, och bygger inte på några mål eller regler kring föreningsstöd. 

Sammanfattning, forts.
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För att utveckla verksamheten och stärka den interna kontrollen lämnas följande rekommendationer:

● Att se över riktlinjer och rutiner för föreningsbidrag/-ersättning för att säkerställa att dessa är ändamålsenliga och aktuella.
● Att säkerställa att det finns tillräckliga kontroller som säkerställer att utbetalt bidrag används för avsett ändamål.
● Att säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner för återrapportering av samtliga typer av bidrag/-stöd.
● Att säkerställa att återrapportering av beslutade bidrag sker enligt riktlinjer till respektive ansvarig nämnd.
● Att pröva behovet av mål kopplat till jämställdhet gällande bidragsgivningen, samt lämplig uppföljning av dessa.

 

Rekommendationer
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Kommungemensamma underlag

• Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholm stad, 
2019-02-18

• Riktlinjer för internkontroll Vaxholmd stad, 2019-02-07
• Vaxholm satsar på jämställdhet, 2020-11-19 (artikel)

Teknik, fritid och kulturnämnden

• Protokoll för år 2021
• Reglemente för nämnden för teknik, fritid och kultur, 2019-02-18
• Delegeringsordning för nämnden för teknik, fritid och kultur, 2020-04-06
• Vidaredelegering inom ansvarsområdet för nämnden för teknik, fritid och 

kultur, 2020-11-25
• Regel för bidragsgivning, 1998-01-01
• nternkontrollplan 2021, 2020-09-30
• Sammanställning bidrag för åren 2019-2021
• Kulturprogram samt bidragsbestämmelser, 2011-06-09
• Kulturstipendium 2020, 2020-08-27 (Tjänsteutlåtande)
• Sammanfattning kulturbidrag 2020
• En presentation av Kulturrådet i Vaxholmd stad, 2018-08
• Utdrag av information från hemsidan: Stöd, bidrag och stipendier samt Bidrag 

och stöd till föreningar

Bilagor
Referenslista
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Teknik, fritid och kulturnämnden, forts.

Blanketter:
• Ansökan om lokalbidrag
• Ansökan om aktivitetsbidrag
• Ansökan om vänortsbidrag
• Ansökan om kulturbidrag
• Redovisning kulturstöd
• Redovisning lokalbidrag

Socialnämnden

• Protokoll för år 2021
• Reglemente för socialnämnden, 2019-02-18
• Delegeringsordning för socialnämnden, 2019-09-17 
• Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, 

2016-05-17
• Föreningsbidrag 2021, 20201-02-25 (Tjänsteutlåtande)
• Bevilja föreningsbidrag utan årsmötesprotokoll, 20201-04-13
• Internkontrollplan 2021

Bilagor
Referenslista
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Barn- och utbildningsnämnden

• Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, 2019-02-18
• Ungdomsverksamheten i Vaxholm, verksamhetsplan 2020/2021
• Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden, 2020-04-27
• Verksamhetsbeskrivning ungdomsverksamheten i Vaxholm, 2020-09-14
• Poster lovaktiviteter 2020-2021
• Utvärdering sommarlovsaktiviteter 2020

Särskild fördjupning, avtal:

• Avtal om anläggningsarrende, Golfbanan
• Hyreskontrakt för lokal, Lions Club Vaxholm
• Nyttjanderättsavtal, Vaxholms Hembygdsförening
• Avtal om lägenhetsarrende, Blynäsvikens båtklubb
• Avtal om nyttjanderätt, Blynäsvikens båtklubb

Bilagor
Referenslista
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad enligt de villkor och under de förutsättningar som 
framgår av projektplan från den 25 februari 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

2021-05-24

Carin Hultgren Ida Pelli
_________________________ _________________________

Uppdragsledare Projektledare
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Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 
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Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000-2908 
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Yttrande på revisionsrapporten Granskning av föreningsbidrag i 
Vaxholms stad 2021 

Remissinstanser: 
1. Barn- och utbildningsnämnden 
2. Socialnämnden 
3. Nämnden för teknik, fritid och kultur 

 

Diarieföring och besvarande  
Revisionsrapporten skickas för diarieföring och besvarande i respektive nämnd.  
Yttrandena rapporteras direkt från nämnderna till revisionen med kopia till KS senast 2021-09-20. 

Med vänliga hälsningar 

Kansliet / Lotta 

Kommunledningskontoret 
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Processbaserad dokumenthanteringsplan för Nämnden för teknik, 
fritid och kultur 

Förslag till beslut 
 Processbaserad dokumenthanteringsplan för Nämnden för teknik, fritid och kultur antas, att 

gälla från och med 2022-01-01 
 samt att nämnden ska tillämpa de kommungemensamma processerna som är antagna i KS 

dokumenthanteringsplan och gällande fr o m 2020-01-01 
 Samtliga gallringsfrister som anges i dokumenthanteringsplanen gäller retroaktivt från 2016-01-

01 så att verksamheten kan gallra äldre handlingar som inte längre ska överlämnas till 
stadsarkivet 

Ärendebeskrivning 
En kvalitetssäkring av kommunens informationshantering via verksamheternas processer har skapat en 
ny klassificeringsstruktur som utgör grunden för en ny dokumenthanteringsplan.  

Den processbaserade dokumenthanteringsplanen möjliggör förståelsen och sambanden mellan 
aktiviteterna och de handlingar som uppstår i verksamheternas processer. Det ger en bra information 
om kommunens allmänna handlingar samt tydliggör hur de ska klassificeras och hanteras.  
Handlingar är ordnade så att offentlighetsprincipen, OSL och arkivlagen följs. 
 
Målet är att det ska bli enklare att både skapa och hitta information i det dagliga arbetet, vilket innebär 
att den tid som nu läggs på detta bör kunna minska. Den nya processmodellen underlättar också 
övergång till framtida e-arkiv. 
 
Dokumenthanteringsplanen följer en kommungemensam klassificeringsstruktur och är processbaserad 
enligt Riksarkivets föreskrift RA_FS 2008:4 och enligt Vaxholms processmodell: Verksamhetsområde 
demokrati och ledningsprocesser, stödprocesser, huvudprocesser.  
 
Dokumenthanteringsplanen innehåller handlingstyper som nämnden hanterar i sin verksamhet, beslut 
på vad som ska bevaras och vad som ska gallras samt gallringsfrister. Planen ger också information om 
vilka handlingar som sparas på papper, vilka system som handlingarna ska registreras i och var 
handlingarna förvaras. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Anna Holm 
Verksamhetscontroller 
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Nämndgemensamma handlingstyper återfinns under avsnitt 1. Demokrati- och ledningsprocesser och 
2. Stödprocesser, i KS processbaserade dokumenthanteringsplan.  

Handlingstyperna i kommunens övergripande processer finns alltså enbart specificerade i 
kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan trots att alla nämnder/förvaltningar hanterar dessa typer 
av handlingar. Anledningen är att nämndernas dokumenthanteringsplaner annars skulle bli för 
omfattande och därmed försvåra möjligheten att hitta hanteringsanvisningar. 

 
Arbetet med framtagande av nya processbaserade dokumenthanteringsplaner i kommunen genomförs 
via ett kommunövergripande projekt som drivs av en projektgrupp på kommunledningskontoret i 
samråd med respektive verksamhet. När detta processarbete är klart kommer Vaxholms stad att ha en 
processbaserad kommunövergripande klassificeringsstruktur som i grunden är gemensam för alla 
nämnder. 

Bedömning 
För att skapa bättre effektivitet och tydligare information om kommunens allmänna handlingar och hur 
de ska klassificeras och hanteras och som ett led i arbetet mot e-arkiv, föreslås att Nämnden för teknik, 
fritid och kultur antar den nya processbaserade dokumenthanteringsplanen för TFK att gälla från och 
med 2022-01-01. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande Processbaserad dokumenthanteringsplan för Nämnden för teknik, fritid och kultur, 
2021-06-24 

Processbaserad dokumenthanteringsplan för nämnden för teknik, fritid och kultur - TFK  

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: biblioteket@vaxholm.se  

 fastighet@vaxholm.se  
 tekenh@vaxholm.se    
 anna.holm@vaxholm.se
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Dokumenthanteringsplan nämnden för teknik, fritid och kultur Vaxholms stad

Processbaserad

Antagen av nämnden för teknik, fritid och kultur 2021-09-23 att börja gälla från och med 2022-01-01 tillsammans med dokumenthanteringen i de
kommungemensamma processerna som är antagna i KS dokumenthanteringsplan och gällande fr o m 2020-01-01.

Samtliga gallringsfrister som anges i dokumenthanteringsplanen gäller retroaktivt från 2016-01-01 så att verksamheten kan gallra äldre handlingar
som inte längre ska överlämnas till arkivmyndigheten.

Bygga samhälle - översikt Främja kultur och fritid - översikt
Drifta, förvalta och upplåta anläggningar och byggnader Stödja föreningsverksamhet

Drifta och förvalta anläggningar och byggnader Bedriva biblioteksverksamhet
Styra och leda teknik och fastighet Främja allmänkultur
Följa upp driftavtal för teknik och fastighet
Drifta och förvalta gator och vägar
Drifta och förvalta trafik och parkering
Drifta och förvalta byggnader
Drifta och förvalta småbåtshamnar och båtplatser
Drifta och förvalta kajer
Drifta och förvalta mark
Upplåta anläggningar och byggnader
Sälja rätten att stå på parkeringsplatser längre än tillåten tid
Upplåta byggnader
Upplåta och arrendera mark, kaj och vattenområde
Upplåta båtplatser
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Bygga samhälle
Diarieförs Sekretess Medium Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning

Processen består av delprocesser för att planera, utforma, bygga, vårda och förvalta samhälle och miljö i Vaxholms stad.

Drifta, förvalta och upplåta anläggningar och byggnader
Drifta och förvalta anläggningar och byggnader
Styra och leda teknik och fastighet
Anläggningssammanställning Nej Nej Digitalt Server (G) Vid inaktualitet Nej Uppdateras löpande.
Drift- och underhållsinstruktion Nej Nej Digitalt Server (G) Vid inaktualitet Nej Gallras tidigast när objektet ej

driftas längre eller när
driftinstruktion uppdateras.

Drift- och underhållsplan Nej Nej Digitalt Server (G) Vid inaktualitet Nej Uppdateras löpande.
Fastighetslista inför återförsäkring Ja Nej Digitalt, papper Evolution, närarkiv Bevaras 5 år
Fastighetssammanställning Nej Nej Digitalt Server (G) Vid inaktualitet Nej Grunddata hämtas från

lantmäteriets fastighetsregister.
Uppdateras löpande.

Gränsdragningslista Nej Nej Digitalt Server (G) Vid inaktualitet Nej Uppdateras löpande.
Ledningskarta, belysning gator och gångbanor samt
bredbandskanalisation

Nej Nej Digitalt Server (G) Vid inaktualitet Nej Uppdateras löpande. Avser de
ledningar som staden äger.

Teknisk handbok Ja Nej Digitalt, papper Evolution, närarkiv Bevaras 5 år Beslutas av nämnd.

Följa upp driftavtal för teknik och fastighet
Driftmötesanteckning Nej Nej Digitalt Server (G) Vid inaktualitet Nej Alla minnesanteckningar sparas

digitalt till dess att projekt/avtal
avslutats och eventuella
garantitider löpt ut.

Driftsjournal/rapport/dagbok från entreprenör Nej Nej Digitalt Server (G) Vid inaktualitet Nej
Kontraktmötesprotokoll Ja Nej Digitalt, papper Evolution, närarkiv Bevaras 5 år
Drifta och förvalta gator och vägar
Schakttillstånd Ja Nej Digitalt, papper Evolution, närarkiv Bevaras 5 år Diarieförs i samlingsärende/år.
Drifta och förvalta trafik och parkering
Beslut om lokal trafikföreskrift och upphävande av beslut Ja Nej Digitalt, papper Evolution, närarkiv Bevaras 5 år Diarieförs i samlingsärende/år.

Utgör trafikliggare.
Beslut om tillfällig trafikföreskrift och upphävande av beslut Ja Nej Digitalt, papper Evolution, närarkiv Bevaras 5 år Diarieförs i samlingsärende/år.

Utgör trafikliggare.
Bortforsling av skrotbil Ja Nej Digitalt, papper Evolution, närarkiv Bevaras 5 år Diarieförs i samlingsärende/år.

Flytt av fordon Ja Nej Digitalt, papper Evolution, närarkiv 10 år Nej
Förordnande av kommunal parkeringsvakt Ja Nej Digitalt, papper Evolution, närarkiv Bevaras 5 år
Register över förordnade parkeringsvakter Nej Nej Digitalt Server (G) Vid inaktualitet Nej Uppdateras löpande.
Trafikanordningsplan (TA-plan) Nej Nej Digitalt Artvise Vid inaktualitet Nej Uppdateras löpande.
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Trafikmätning Nej Nej Digitalt Server (G) Vid inaktualitet Nej Uppdateras löpande.
Drifta och förvalta byggnader
Besiktningsprotokoll och intyg - lekplatser Nej Nej Digitalt Server (G) 5 år Nej Sorteras per objekt.
Besiktningsprotokoll och intyg - myndighetsbesiktningar Nej Nej Digitalt Server (G) Vid inaktualitet Nej Sorteras per objekt. Gallras när

nytt protokoll upprättas.
Energideklaration Nej Nej Digitalt Server (G) Vid inaktualitet Nej Sorteras per objekt. Gallras när

nytt protokoll upprättas.
Drifta och förvalta småbåtshamnar och båtplatser
Besiktningsprotokoll småbåtshamnar Nej Nej Digitalt Server (G) Vid inaktualitet Nej Sorteras per objekt. Gallras när

nytt protokoll upprättats.
Förteckning över båtplatser Nej Nej Digitalt Server (G) Vid inaktualitet Nej Uppdateras löpande. Information

finns även i TekisWeb.

Drifta och förvalta kajer
Hamnordning Ja Nej Digitalt, papper Evolution, närarkiv Bevaras 5 år Beslutas i KF.
Drifta och förvalta mark
Handling rörande samfällighetsföreningar (kallelse,
årsmötesprotokoll, skriftväxling)

Ja Nej Digitalt, papper Evolution, närarkiv Se anmärkning 5 år Diarieförs i samlingsärende/år.
Årsmötesprotokoll bevaras, övriga
handlingar gallras.

Naturmark- och trädinventering Nej Nej Digitalt Server (G) Vid inaktualitet Nej Sorteras per zonindelning.
Gallras när ny inventering gjorts.

Upplåta anläggningar och byggnader
Sälja rätten att stå på parkeringsplatser längre än tillåten tid
Boende- och nyttoparkering, ansökan och beslut Nej Nej Digitalt Artvise Vid inaktualitet Nej Gallring årsvis.
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, ansökan och beslut Ja Förekommer Digitalt, papper Serieline, Evolution,

närarkiv
Se anmärkning 5 år Diarieförs i samlingsärende/år. Se

rutin.
Återtagande av ansökan Nej Förekommer Digitalt Artvise 1 år Nej
Upplåta byggnader
Avstående från besittningsskydd Nej Nej Digitalt, papper Strifast, närarkiv Vid inaktualitet Nej Sparas tillsammans med

hyreskontrakt fram till gallring.
Beställning av lägenhet för boende från socialförvaltningen Nej Förekommer Papper Närarkiv Vid inaktualitet Nej Sparas tillsammans med

hyreskontrakt fram till gallring.
Förhandlingsframställan Nej Nej Digitalt Server (G) Vid inaktualitet Nej Gallring årsvis när ny lista

upprättats.
Förhandlingsöverenskommelse Ja Nej Digitalt, papper Evolution, närarkiv Bevaras 5 år
Gränsdragningslista med underhållsansvar lokaler internt Nej Nej Digitalt Server (G) Vid inaktualitet Nej
Hyresgästlista Nej Nej Digitalt Server (G) Vid inaktualitet Nej Gallras årsvis när ny lista

upprättats.
Hyreskontrakt Nej Förekommer Digitalt, papper Strifast, pärm,

närarkiv
Vid inaktualitet Nej Kronologisk ordning. Gallring 1 år

efter avflytt.
Internhyresavtal Nej Nej Digitalt Server (G) Vid inaktualitet Nej Gallras vid uppsägning eller

omförhandling av internhyresavtal.

Diarieförs Sekretess Medium Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning
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Lokalhyresavtal extern hyresgäst - korttidshyra Nej Nej Digitalt ActorSmartBook Vid inaktualitet Nej Bokningar av idrottslokaler,
Rådhuset och Kronänggskolans
aula.

Lokalhyresavtal extern hyresgäst - långtidshyra Ja Nej Digitalt, papper Evolution, närarkiv Bevaras 5 år
Lägenhetsbesiktning Nej Nej Digitalt Server (G) Vid inaktualitet Nej Gallras när nytt protokoll

upprättats.
Register över bostäder Nej Nej Digitalt Strifast Vid inaktualitet Nej Uppdateras löpande.
Seniorbostad, ansökan och aktivering Nej Nej Papper Pärm, närarkiv Vid inaktualitet Nej Kronologisk ordning.

Gallras 1 år efter inaktualitet, se
rutin.

Upplåta och arrendera mark, kaj och vattenområde Processanmärkning: Ange
fastighetsbeteckning vid
diarieföring

Arrendeavtal med bilagor Ja Nej Digitalt, papper Evolution, närarkiv Bevaras 5 år Avser alla typer av arrenden.
Se processanmärkning.

Beviljade torghandelstillstånd, beslut Ja Nej Digitalt, papper Evolution, närarkiv Bevaras 5 år Delegeringsbeslut.
Se processanmärkning.

Inskrivningsbevis, fastighetsreglering och övriga
lantmäterihandlingar

Ja Nej Digitalt, papper Evolution, närarkiv Bevaras 5 år Se processanmärkning.

Nyttjanderättsavtal Ja Nej Digitalt, papper Evolution, närarkiv Bevaras 5 år Se processanmärkning.
Servitutsavtal Ja Nej Digitalt, papper Evolution, närarkiv Bevaras 5 år Se processanmärkning.

Torghandelsstadga Ja Nej Digitalt, papper Evolution, närarkiv Bevaras 5 år Beslutas i KF.
Överlåtelseavtal Ja Nej Digitalt, papper Evolution, närarkiv Bevaras 5 år Se processanmärkning.
Upplåta båtplatser
Båtplatskö, ansökan Nej Nej Digitalt, papper Strifast, närarkiv Vid inaktualitet Nej Gallras med avtal eller vid

återtagande av ansökan.
Båtplats, avtal och uppsägning Nej Nej Digitalt, papper Strifast, närarkiv Vid inaktualitet Nej Gallras 1 år efter avtalets

upphörande.

Diarieförs Sekretess Medium Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning
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Främja kultur och fritid
Processen består av delprocesser som syftar till att skapa ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter för alla åldrar.

Stödja föreningsverksamhet
Föreningsbidrag, ansökan och beslut Ja Nej Digitalt, papper ActorSmartBook,

Evolution, närarkiv
Bevaras 5 år Diarieförs i samlingsärende/år

fördelat på typ av bidrag.
Delegeringsbeslut.

Förenings års- och verksamhetsberättelse Nej Nej Digitalt ActorSmartBook Vid inaktualitet Nej Gallras årsvis.
Föreningsregister Nej Nej Digitalt ActorSmartBook Vid inaktualitet Nej Förs löpande.

Bedriva biblioteksverksamhet
Biblioteksplan Ja Nej Digitalt, papper Evolution, närarkiv Bevaras 5 år
Faktura till låntagare Nej Nej Papper Närarkiv 7 år Nej Handlingar före 2019-01-01 gallras

efter 10 år.
Krav till låntagare Nej Nej Digitalt BookIT Vid inaktualitet Nej
Kvitton från kassaapparat (kassarulle) Nej Nej Papper Närarkiv 7 år Nej Handlingar före 2019-01-01 gallras

efter 10 år.
Register över lånekortsinnehavare Nej Nej Digitalt BookIT Vid inaktualitet Nej Gallras efter 4 år om kortet ej

aktiverats.
Sammanställning av kvitton från kassaapparat veckovis samt
månadsvis, kopia

Nej Nej Papper Närarkiv 2 år Nej Original av
månadssammanställningen skickas
till ekonomienheten.

Främja allmänkultur
 Kulturstipendium, ansökan och beslut Ja Nej Digitalt, papper Evolution, närarkiv Bevaras 5 år Underlag till delegeringsbeslut.

Handlingar av vikt bevaras som
bilagor till beslut.
Avslag gallras efter 2 år.
Se rutin.

 Kulturbidrag - ansökan, beslut, redovisningar Ja Nej Digitalt, papper Evolution, närarkiv Bevaras 5 år Underlag till delegeringsbeslut.
Handlingar av vikt bevaras som
bilagor till beslut.
Avslag gallras efter 2 år.
Se rutin.

Konst, låneavtal Nej Nej Papper Närarkiv Vid inaktualitet Nej Gallras vid återlämnande.
Konstregister, sammanställning Ja Nej Digitalt, papper Evolution, närarkiv Bevaras 5 år Sammanställning per kalenderår.

Konstvärdering Ja Nej Digitalt, papper Evolution, närarkiv Bevaras 5 år
Kulturarrangemang, kontrakt Ja Nej Digitalt, papper Evolution, närarkiv Bevaras 5 år
Sammanställning internt kulturarrangemang Ja Nej Digitalt, papper Evolution, närarkiv Bevaras 5 år Sammanställning årsvis.
Vaxholms kulturråd, minnesanteckning Nej Nej Digitalt Server (G) Vid inaktualitet Nej Gallras tidigast efter 2 år.

Diarieförs Sekretess Medium Förvaringsplats Bevaras/Gallras Till stadsarkiv Anmärkning
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Genomlysning av stadsbyggnadsförvaltningen 

Förslag till beslut 
Nämnden för teknik, fritid och kultur beslutar; 

 Informationen noteras till protokollet. 
 Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en rapport om status på 

genomförd handlingsplan till nämnden för teknik, fritid och kulturs möte i juni 2022. 

Ärendebeskrivning 
Som ett stöd i ett utvecklingsarbete av stadsbyggnadsförvaltningen har en genomlysning genomförts 
under vintern/våren 2021. Genomlysningen har omfattat samtliga samhällsbyggande enheter inom 
förvaltningen. Biblioteket och allmänkulturen har varit undantagna samt även bygglov- och GIS-enheten 
där genomlysning genomförts tidigare.  

Genomlysningen syftar till att beskriva en helhet av stadsbyggnadsförvaltningens arbete och att 
identifiera utmaningar för förvaltningen som helhet och för varje enhet. Utifrån slutsatser i 
genomlysningens beskrivning av nuläget och efter jämförelser med andra kommuner har en 
handlingsplan tagits fram som innehåller åtgärder för förvaltningens ledningsgrupp respektive för varje 
enskild enhet.  

I genomlysningens övergripande sammanfattningen anges följande: En växande verksamhet med behov 
av strategiskt fokus, prioritering, tydligare styrning och god administrativ struktur för en kvalitativ och 
effektiv verksamhet. Hos både politiskt- och förvaltningsorganisation finns behov av ökad tillit, delad 
målbild och stärkt samsyn. 

Målbilden efter att åtgärderna i handlingsplanen genomförts är effektivare arbetssätt, säkerställd 
budgetdisciplin, förstärkt kort- och långsiktig planering samt stärkt leverans och snabbare framdrift. 

Konsulten som har genomfört genomlysningen har berättat om arbetet den 9 september 2021 för 
ledamöter från kommunstyrelsen och nämnden för teknik, fritid och kultur. 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Susanne Edén 
Stadsbyggnadschef 
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande Genomlysning av stadsbyggnadsförvaltningen, 20210810 
Genomlysning av stadsbyggnadsförvaltningen, slutrapport, datum, Startpoint advisory 
Genomlysning av stadsbyggnadsförvaltningen, bilaga handlingsplaner, 20210809 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Marie Wiklund, klk   

 Susanne Edén, sbf     
 Kristina Henschen, sbf    
 Richard Hallman, sbf   
 Maria Poutamo, sbf    
 Alexander Wahlstedt, sbf
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20
21 Övergripande sammanfattning

E n  v ä x a n d e  v e r k s a m h e t …

Stadsbyggnadsförvaltningen har under de senaste 20 åren 
gått från att vara en mindre stadsbyggnadsenhet till att bli en 
stadsbyggnadsförvaltning med ökade ansvarsområden och 
breddat uppdrag. Utvecklingen i uppdrag har inneburit en 
växande verksamhet med både nya ansvar, roller och 
funktioner. 

Förvaltningen ansvarar för både stora bygg- och 
stadsbyggnadsprojekt såväl  som daglig drift och löpande 
underhåll, med stor påverkan på hela Vaxholms stads 
utveckling.

I grunden beskrivs verksamheten som relativt välmående 
och med en personal som huvudsakligen trivs och med en 
vilja om varandras väl, men tillväxt, nya roller och uppdrag 
har också inneburit vissa utmaningar. Periodvis har man haft 
en hög personalomsättning, utmaningar att nå en budget i 
balans, samt vissa spänningar inom och mellan enheter. 

… m e d  b e h o v  a v  s t r a t e g i s k t  f o k u s …  

Det framkommer att en viktigt fråga att hantera är ett behov 
av mer strategiska diskussioner, samt prioritering utifrån 
tillgängliga resurser. Behovet av strategiska diskussionerna 
påtalas av både politik, men också inom förvaltnings-
organisationen. Verksamheten uppfattar att det finns brister i 
prioriteringar  och att man ”säger ja till allt”, det gäller både 
önskemål från förvaltningsorganisationen och politiken. Att 
fokusera på, och skapa förutsättningar för, strategiska 
diskussioner och prioriteringar i ledningen är viktigt. 

Det finns parallellt en uppfattning om att man i 
förvaltningsledningen har en tendens att fastna i detaljer, 
vilket begränsar fokus på de strategiska frågorna. Men också 
att ledningen inte fullt ut ger ansvaret till enheterna och 
medarbetare, och därmed får ut mesta möjliga från 
organisationen. Det finns ett behov av att styra genom 
tydliggjorda mandat och uppföljning, och agera på brister i 
leverans, och därmed låta organisationen växa genom 
ansvar. 

2
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20
21 Övergripande sammanfattning (forts)

… u t v e c k l a d e  r u t i n e r,  r e g l e r,  
a r b e t s s ä t t  m . m . , …

Det framkommer också ett behov av att utveckla processer, 
rutiner, regelverk, verktyg och arbetssätt för att öka 
effektivitet, men också kvalitet.  Det beskrivs att mycket 
sker ”manuellt” och att kunskap snarare sitter i medarbetares 
huvuden, än att det är tydliga strukturer. Det upplevs som att 
man under många år inte har, eller haft möjlighet att, i 
tillräcklig omfattning fokusera på utvecklingsfrågor. God 
struktur är en grund för både en effektiv, men också 
högkvalitativ, verksamhet.

Även om det finns ett utvecklingsbehov så är det viktigt att 
påtala att det tagits stora initiativ till utveckling de senaste 
åren med att bygga mer struktur och ordning & reda. Detta 
avseende både drift- och underhållsplaner, processer, 
rutinbeskrivningar och policys m.m. Det pågår även ett 
strukturerat arbete att öka graden av digitalisering i 
förvaltningen inom olika områden utifrån tillgängliga 
resurser. Sen återstår fortfarande en hel del.

… o c h  s t ä r k t  p o l i t i s k  d i a l o g

Den samlade stadsbyggnadsförvaltningen har ett brett 
ansvarsområde med både planering, myndighetsutövning 
och förvaltning för det samlade ansvaret under 
”Stadsbyggnadsområdet”. Den politiska styrningen sker 
parallellt från tre politiska organ – två nämnder och ett 
utskott under KS. Detta påtalas av många som positivt – och 
att det ger förutsättningar för förvaltningen att ta ett 
”helhetsgrepp”, men det finns också de som pekar på 
svårigheten med att fokusera på de olika uppdragen. 

Det påtalas också finnas upplevda utmaningar utifrån att den 
politiska beslutsmässigheten upplevs skör, men också 
utifrån en brist i förtroende och tillit mellan politik och 
förvaltnings-organisation. Långsiktigheten och ”gemensam 
bild” av utvecklingen är inte minst viktigt inom 
stadsbyggnads-området som per definition är långa 
processer. Politisk oenighet, med risk för 
inriktningskorrigeringar, mellan, eller inom, valperioder 
riskerar ha negativ påverkan på förvaltningens effektivitet.

En förstärkt, och tydliggjord dialog och förväntningar 
mellan politik och förvaltning bedöms viktig. 

3

133



© Startpoint Advisory AB

Au
g 

20
21 Disposition

1. Inledning

• Om uppdraget
• Tillvägagångssätt

2. Genomlysning av Stadsbyggnadsförvaltningen

• Om Stadsbyggnadsförvaltningen 
• Kvalitativa intervjuer 

3. Omvärldsinspiration

4. Sammanfattande slutsatser

4
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21 Genomlysning av Stadsbyggnadsförvaltningen

I N L E D N I N G  AV  U P P D R A G

Vaxholms stad är en vacker skärgårdskommun med ca 12 
000 invånare, och omfattar ca 70 öar varav 57 bebodda samt 
den stora gröna halvön Bogesundslandet. Naturskönhet med 
goda möjligheter till friluftsliv och den omedelbara närheten 
till Stockholms innerstad är några av de faktorer som bidrar 
till att så många vill bo och arbeta i Vaxholm.

Under hösten 2020/våren 2021 har Startpoint Advisory på 
uppdrag av Vaxholms stad utfört en genomlysning av 
stadsbyggnadsförvaltningen. Genomlysningen syftar till att 
se över och identifiera förbättringspotentialer och styrkor i 
verksamheten utifrån bl.a. arbetssätt, kort-och långsiktig 
planering och strukturer, politisk- och ekonomisk 
måluppfyllelse, tillvaratagande av kunskap och kompetenser 
samt organisering och samarbeten. 

Uppdraget har mynnat ut i enhetsspecifika förslag till 
åtgärder för utveckling och handlingsplaner. 
Utvecklingsområden är baserade på resultaten från 
genomlysningen. Handlingsplanerna ska ses som ett steg i 
ett vidare förbättringsarbete mot ett än mer attraktivt 
Vaxholm stad, för medborgare som medarbetare i staden. 

5
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21 Ansats i undersökningen – bred ansats och stort 

engagemang

6

Projektuppstart Analys & rapport
• Analys av underlag
• Rapportskrivning
• Framtagande av 

handlingsplaner
• Kvalitetssäkring

Option: Stöd i implementering

• Stöd i implementering utifrån 
beslut om åtgärder/vald 
inriktning av nämnd

Genomförande / Involvera 
• Dokumentstudier
• Verksamhetsdata
• Djupintervjuer 
• Eventuella workshops
• Omvärldsdata

Förankring & presentation
• Presentationer
• Diskussion och förankring med 

uppdragsgivare och ev nämnd
• Ev. justeringar i 

rekommendationer

• Målbild
• Metoddiskussion
• Projektplanering
• Definiering av 

frågeställningar

Löpande uppföljning, kommunikation och dialog med uppdragsgivare

Utredningen av Stadsbyggnadsförvaltningen har skett utifrån både intervjuer med politiker, chefer och medarbetare i berörd 
organisation såväl som genomgång av verksamhetsdata. I tillägg har också en omvärldsstudie genomförts för inspiration och 
jämförelse. Huvudsakligen med en kvalitativ, men också delvis kvantitativ, ansats utifrån olika verksamhetsområden och 
tillgänglig data. 
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21 Metodologiskt tillvägagångssätt – triangulering för 

ett djupare underlag 

D j u p - o c h  
g r u p p i n t e r v j u e r

• Djupintervjuer har genomförts med berörda politiker, chefer och majoriteten 
av berörda medarbetare i stadsbyggnadsförvaltningen

• Totalt har djup- och gruppintervjuer genomförts inom ramen för projektet med 
48 medarbetare i kommunorganisationen

• Intervjuerna har varit semistrukturerade till sin karaktär, dvs utgått från ett 
antal övergripande frågeområden, men med utrymme för intervjupersonen att 
själv lyfta, för uppdraget, relevanta områden

7

D o k u m e n t - o c h  
d a t a s t u d i e r

• I tillägg till djupintervjuer har ett antal dokument gåtts igenom, tillhandahållna 
av kommunen, för ökad förståelse för verksamheten, samt analys utifrån 
beskrivningar kopplat till vad som framkommit i intervjuer

• Vidare har kompletterande verksamhetsdata efterfrågats för ytterligare 
genomgång och förståelse

O m v ä r l d s i n s p i r a t i o n • En viktigt del i denna översyn har också varit att få inspiration från andra 
kommuner hur de arbetar inom ramen för stadsbyggnadsområdet

• Denna omvärldsjämförelse är grundad i både statistik/data inom vissa 
ansvarsområden, men huvudsakligen djupintervjuer med ansvariga chefer i ett 
antal kommuner. Detta då ett flertal av de i översynen ingående 
ansvarsområdena typiskt sätt är svåra att statistiskt jämföra då ambitioner och 
förutsättningar avsevärt skiljer sig åt mellan kommuner. Detta påverkar en 
jämförbarhet. Dock kan inspiration fås, och lärdomar dras, vilka kan vara 
viktiga att ta hänsyn till för Vaxholms vidare utveckling 
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21 Intervjuade - totalt ca 56 personer 

I n t e r v j u a d e  i  u n d e r s ö k n i n g e n

Politiker inom Vaxholms stad
Kommunstyrelsen:
• Kommunstyrelseordförande
• Vice ordförande
• 2:e vice ordförande

Nämnden för teknik, fritid och kultur:
• Ordförande
• Vice ordförande
• 2:e vice ordförande

Förvaltningsorganisationen i Vaxholms stad
Övergripande:
• Kommunchef
• Utbildningschef
• Socialchef
• Hållbarhetschef
• HR-chef
• Ekonomichef

Stadsbyggnadsförvaltningen:
• Stadsbyggnadschef
• Bygglovs- och GIS-chef
• Verksamhetsutvecklare
• Verksamhetscontroller
• Förvaltningsjurist
• Facklig representant
• GIS-samordnare

I n t e r v j u a d e  i  u n d e r s ö k n i n g e n

Stadsbyggnadsförvaltningen (forts):
• Planchef
• Översiktsplanerare
• Planarkitekter – 4 st
• Trafikplanerare
• Kommunekolog
• Verksamhetskoordinator – 2 st
• GIS-ingenjör
• Exploateringschef
• Byggprojektledare – 3 st
• Exploateringsingenjör – 2 st
• Fastighetschef
• Fastighetsförvaltare – 2 st
• Ekonomisk fastighetsförvaltare
• Teknisk chef
• F.d. tf teknisk chef
• Gatuingenjör
• Park-/fritidschef
• Projektledare
• Trafikhandläggare
• Samordningsansvarig
• Markförvaltare

Externa intervjuer
• Jönköpings kommun - Stadsbyggnadsdirektör
• Trosa kommun - Samhällsbyggnadschef
• Värmdö kommun – Tf samhällsbyggnadschef
• Örebro kommun - Stadsbyggnadschef
• Umeå kommun - Samhällsbyggnadschef
• Trollhättan kommun - Samhällsbyggnadschef
• Norrtälje kommun – E-strateg och Verksamhetsutvecklare 8

138



© Startpoint Advisory AB

Au
g 

20
21 Disposition

1. Inledning

• Om uppdraget
• Tillvägagångssätt

2. Genomlysning av Stadsbyggnadsförvaltningen

• Om Stadsbyggnadsförvaltningen 
• Kvalitativa intervjuer 

3. Omvärldsinspiration

4. Sammanfattande slutsatser

9
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21 Genomlysning av Stadsbyggnadsförvaltningen

I N T R O D U K T I O N  T I L L  K A P I T L E T

I detta kapitel redogörs för det övergripande ekonomiska läget på 
Stadsbyggnadsförvaltningen samt rådande  personalförutsättningar

• Inledningsvis ges en övergripande bild av uppdrag, och 
ekonomiska grundförutsättningar

• Därefter följer information avseende personalförutsättningar 
utifrån personalomsättning och sjukfrånvaro  för hela 
förvaltningen

• Därefter presenteras det ekonomiska läget (budgetram, utfall 
och avvikelse) för förvaltningen och nedbrutet på de enheter 
som genomlysningen inkluderat 

Genomlysningen avser den samlade Stadsbyggnadsförvaltningen 
exklusive Bygglovs- och GIS enheten samt bibliotek och 
allmänkultur inom förvaltningen.

10
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21 Stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholms stad

O m  S t a d s b y g g n a d s f ö r v a l t n i n g e n

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att utveckla och vårda 
natur, kultur och byggd miljö i Vaxholms stad.

Förvaltningen består av en stab och sex enheter. Bygglov- och 
GIS-enheten, exploateringsenheten, planenheten, fastighets-
enheten, tekniska enheten och stadsbiblioteket. 

Tillsammans ansvarar förvaltningen för allt inom stadsbyggnads-
området.  Man svarar mot kommunstyrelsen, via planerings-
utskottet när det gäller översiktsplaner, detaljplaner, större 
byggprojekt och exploatering. För stadsbyggnadsnämnden 
avseende bygglov och strandskyddsdispenser, och för nämnden 
för teknik, fritid och kultur avseende frågor om drift och underhåll 
av allmän platsmark, komplettering av lokaler, kultur och 
bibliotek m.m.

Korta fakta om Stadsbyggnadsförvaltningen:
• Antal anställda år 2020: 51,8 årsarbetskrafter.
• Driftbudget 2021 TFK: 55,3 mnkr
• Löpande inv budget 2021 TFK: 43,6 mnkr
• Driftbudget 2021 PLU (KS): 13,8 mnkr
• Långsiktiga investeringar 2021 PLU (KS) : 72,0 mnkr

O r g a n i s a t i o n s s c h e m a

11
Källa: Vaxholms stad Mål & budget 2021-2023, reviderad 2020-11-17, samt ekonomienheten *Ej med i denna genomlysning
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21 En växande verksamhet, med minskad 

personalomsättning

• Stadsbyggnadsförvaltningen har under den senaste tidsperioden 
vuxit i omfattning utifrån ökat ansvarsområde och uppdrag, 
ökade lagkrav och fler detaljplan- och exploateringsprojekt.

• Stadsbyggnadsförvaltningen totalt har i perioden 2016-2020 
vuxit från 34,6 – 51,8 årsarbetskrafter (åa). Berörda enheter 
inom genomlysningen har vuxit från 18 – 28 åa under samma 
tidsperiod. 

• Personalomsättningen har under perioden varierat stort, men 
har minskat markant under de senaste. 

• År 2020 var personalomsättningen endast 4,3%, jämfört med 
toppåret 2017 med ca 33% personalomsättning, vilket kan 
indikera ett stabiliserat personalläge. 

• Sett till de två senaste åren är det främst inom tekniska enheten 
(Bygglov & GIS samt kultur och stadsbibliotek är exkluderade 
i analysen) som det varit en nämnvärd personalomsättning. 

• År 2019 var personalomsättningen på den 
Tekniska enheten ca 42%, det motsvarar 3 
personer.

12
Källa: Dataunderlag framtaget av Vaxholms kommun till genomlysningen
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E n  a v t a g a n d e  p e r s o n a l o m s ä t t n i n g
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21 Personalförutsättningar – något ökande sjukfrånvaro, 

men inte anmärkningsvärd

E n  r e l a t i v t  l å g  o c h  s t a b i l  s j u k f r å n v a r o  s e n a s t e  å r e n

• Sjukfrånvaron på förvaltningen (hela förvaltningen) är 
förhållandevis stabil och vittnar om ett generellt gott klimat.

• Under de senaste åren har den totala sjukfrånvaron på 
förvaltningen varit kring 5%, vilket är något lägre än 
kommunens totala genomsnitt på  6%. 

• Vaxholms kommun har även en lägre sjukfrånvaro än 
genomsnittet i riket på 6,7% (2019).

• Vid en djupare analys utgörs mer än hälften av den totala 
sjukfrånvaron av ett fåtal långtidssjukskrivningar (över 14 
dagar).

• År 2019-2020 utgörs ca 3% av den totala 
sjukfrånvaron av långtidssjukskrivningar. Det 
motsvarar ca 1,7 heltidsekvivalenter.

• År 2019-2020 utgörs således ca 2% av 
korttidssjukskrivningar (1-14dagar).

• En korttidssjukfrånvaro på ca 2% anses vara förhållandevis 
lågt.

13
Källa: Dataunderlag framtaget av Vaxholms kommun till genomlysningen
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21 Ekonomiskt läge Stadsbyggnadsförvaltningen –

sammantaget ett förbättrat läge, men högre budget

E n  h i s t o r i a  a v  a t t  ö v e r s k r i d a  b u d g e t r a m – u n d a n t a g s v i s  å r  2 0 2 0

• Ekonomisk redovisning avser den samlade 
stadsbyggnadsförvaltningen för perioden och avser alla 
kostnadsställen under berörda tre politiska organ

• Förvaltningen har historiskt haft årliga underskott i 
förhållande till budget. Trenden bryts dock av med en 
positiv budgetavvikelse för fjolåret på ca 600tkr på 
totalen

• Budgetavvikelsen har varierat mellan ca 5mkr-13mkr 
mellan år 2016-2019. Det motsvarar en avvikelse mellan 
7-18% av budgetram. Huvudsakliga förklaringar till dessa 
underskott avser advokatkostnader samt resultatförda 
avskrivningar avseende avslutade 
projekt/förgäveskostnader

• I perioden 2018-2020 påverkas resultaten med 
sammanlagt ca 9 mkr i advokatkostnader för 
tvist med byggentreprenör

• För 2017 påverkades utfallet med 16,6 mkr i 
resultatförda kostnader som legat på 
investeringsbalansen

14
Källa: Dataunderlag framtaget av Vaxholms kommun till genomlysningen
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21 Ekonomiskt läge Stadsbyggnadschefen –

extraordinära kostnader har påverkat utfallet

S t a d s b y g g n a d s c h e f e n  – j u r i d i s k  t v i s t  h a r  p å v e r k a t  r e s u l t a t e t  

• Ekonomisk redovisning avser kostnadsställe 115600 

• Utfall i förhållande till budget har under perioden varit 
negativt

• De senaste årens negativa utfall hänförs huvudsakligen 
till tidigare nämnda advokatkostnader pga pågående tvist 
mot byggentreprenör. Ärendet ligger för närvarande i 
domstol, men med indikation på skadeståndsanspråk i 
kommunens favör 

15
Källa: Dataunderlag framtaget av Vaxholms kommun till genomlysningen
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21 Ekonomiskt läge Planenheten – stora 

budgetöverskott genom åren 

P l a n e n h e t e n  h a r  h a f t  e t t  b u d g e t ö v e r s k o t t  f r a m  t o m  2 0 1 9

• Ekonomisk redovisning avser planenhetens driftbudget

• Planenhetens ekonomiska historia visar på en budget i 
balans med ett positivt budgetöverskott, med årliga 
överskott, fram tom 2019

• Under fjolåret uppstod dock en mindre negativ avvikelse 
på ca 5% (ca 375tkr) från budgetramen

• Planhetens underskottet under 2020 beror främst på ett 
mindre planintäkter än budgeterat, men även på högre 
personalkostnader än budgeterat för bl a trainee och 
arkivhjälp

16
Källa: Dataunderlag framtaget av Vaxholms kommun till genomlysningen
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21 Ekonomiskt läge Exploateringsenheten – varierande 

utfall i förhållande till budget

E x p l o a t e r i n g  – v a r i e r a n d e  b u d g e t a v v i k e l s e  ö v e r  å r e n

• Ekonomisk redovisning avser exploateringsenheten driftbudget

• Exploateringsenheten har historiskt haft varierande utfall i 
förhållande till budget avseende driftbudgeten

• De senaste två åren har dock ett positivt budgetöverskott 
genererats på mellan 1-1,5mkr/år

• Överskottet kan delvis härledas till att inköp av externa 
konsulttjänster och utredningar minskat i förhållande till budget

• År 2020 köptes konsulttjänster/genomfördes 
utredningar för ca 450tkr medan budget för 
konsulttjänster/utredningar var ca 2,1 mkr.

• Exploateringsenheten ansvarar för stora projekt, och i tillägg 
till driftbudget så har har projektavskrivningar/ 
restavskrivningar pga nedlagda projekt/förgäveskostnader 
påverkat förvaltningens samlade resultat med -16,6 mnkr 
(2017), -2,6 mnkr (2019) och -2,1 mnkr (2020)  

17
Källa: Dataunderlag framtaget av Vaxholms kommun till genomlysningen
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21 Ekonomiskt läge Tekniska enheten – årliga överskott

Te k n i s k a  e n h e t e n  – b u d g e t b a l a n s  g e n o m  å r e n

• Ekonomisk redovisning avser samtliga kostnadsställen 
under nämnden för teknik, fritid och kultur exklusive 
fastighet, bibliotek och kultur

• Tekniska enheten (exklusive bibliotek och kultur) har 
årligen genererat ett överskott i förhållande till budget. 
Detta överskott hänförs huvudsakligen till gata och 
parkering, men även stadsbyggnadschefen. Också mark 
har vissa år genererat ett överskott i förhållande till 
budget

• Resultatet 2020 kan förklaras delvis av högre 
arrendeintäkter än budgeterat, minskade 
föreningsbidragsutbetalningar pga corona, samt minskade 
kostnader för belysning pga utbyte av belysningsstolpar 

18
Källa: Dataunderlag framtaget av Vaxholms kommun till genomlysningen
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21 Ekonomiskt läge Fastighetsenheten – stora 

budgetunderskott genom åren

Å r  2 0 2 0  u p p v i s a d e  F a s t i g h e t s e n h e t e n  e n  b u d g e t  i  b a l a n s  

• Ekonomisk redovisning avser fastighetsenhetens driftbudget

• Fastighetsenheten har haft utmaningar att nå en budget i balans 
med undantag för fjolåret

• Underskottet har under åren 2016-2019 varierat mellan ca -2,5 
till -5 mkr årligen. Detta har varit förhållandevis stora  
avvikelser i f t omslutning och budget. Avvikelsen för det 
senaste negativa budgetåret 2019 kan bl.a. förklaras av höga 
kostnader för löpande fastighetsservice (ca 2,6 mkr över 
budget), bl a pga oförutsedda kostnader pga sprängning och 
vattenskador, samt elkostnader som överskred budget då avtal 
saknades

• Vid en närmare granskning av ekonomidata för 2020, går att 
utläsa att kostnader för löpande fastighetsservice var lägre än 
budgeterat, bl a pga hårt arbete med uppföljningar av 
beställningar, men också att elkostnaderna reducerades markant 
vid tecknande av nytt elavtal

19
Källa: Dataunderlag framtaget av Vaxholms kommun till genomlysningen
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21 Disposition

1. Inledning

• Om uppdraget
• Tillvägagångssätt

2. Genomlysning av Stadsbyggnadsförvaltningen

• Om Stadsbyggnadsförvaltningen 
• Kvalitativa intervjuer 

3. Omvärldsinspiration

4. Sammanfattande slutsatser

20
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21 Genomlysning av stadsbyggnadsförvaltningen

I N T R O D U K T I O N  T I L L  K A P I T L E T

Denna del i genomlysningen är en sammanfattning av vad som 
framkommit i de individuella- och gruppsamtal som genomförts 
med berörda medarbetare, chefer och politiker i Vaxholms stad.

Totalt har nästan 50 personer medverkat i dessa samtal, varför det 
som presenteras i detta kapitel ger en övergripande bild av vad 
som förts fram. Det är sammanställt utifrån de viktigaste områden 
som lyfts utifrån vad som upplevs fungera väl, och inom vilka 
områden det upplevs finnas utmaningar och utvecklingspotential.

Det skall sägas att det på individnivå naturligtvis finns avvikande, 
eller kompletterande, synpunkter, samt många fler detaljer än vad 
som återges i följande. Dock återger det den sammantagna bilden. 
Den sammantagna bilden är presenterad utifrån samtliga intervjuer 
avseende förvaltningen som helhet, och per genomlyst enhet.

Där det i detta kapitel refereras till ”politiken” avses i huvudsak 
den samlade politiska församlingen i kommunen – dvs både 
styrande politiska partier och opposition. 

21
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20
21 Framkommit i intervjuer

Gällande Stadsbyggnadsförvaltningen övergripande

S a m m a n f a t t n i n g  a v  g e n o m f ö r d a  i n t e r v j u e r

22
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bör stärkas

Stadsbyggnadsförvaltningen 
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rad ledning
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Digitalisering & 
VU släpar

Stöd funktioner 
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Politisk 
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Ökat med-
borgarfokus

Struktur & 
plattform

Perfektionism?
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21 Framkommit i intervjuer

Gällande Stadsbyggnadsförvaltningen övergripande

23

L å n g  r e s a  – m y c k e t  
p o s i t i v t

• Dagens stadsbyggnadsförvaltning är resultatet av en ca 20 år lång 
utvecklingsresa, och det är en annan omfattning på verksamheten idag än 2000

• Ambitionen har varit ”från ax till limpa” inom stadsbyggnadsområdet i 
förvaltningen som styrs av 3 politiska organ

• Miljön beskrivs av många som trevlig & hjälpsam, och att ”den lilla” 
kommunen också skapar många positiva fördelar – t ex ökat ansvar

• Mycket positivt beskrivs ha hänt under dessa år, men också att det finns en del 
återstående frågor att hantera för vidare utveckling för att stärka 
förvaltningens leveranser och ökat värde för kommunens invånare

• Samtidigt vittnar många i dessa samtal om att man upplever att 
förutsättningarna har varit utmanande för att hantera nödvändiga 
utvecklingsfrågor

S t r a t e g i s k  f o k u s  b ö r  
s t ä r k a s

• Det finns en upplevelse av att de strategiska diskussionerna och fokus kan 
stärkas i förvaltningen

• Både utifrån de frågor som drivs inom ledningsgruppen, men också utifrån 
dialog och samverkan med politiken och politikens långsiktiga inriktning och 
prioriteringar

• Det förs en hel del samtal kring strategiska frågor, men det finns samtidigt en 
upplevelse av att dessa inte ”landar” och att man inte riktigt kommer vidare

• Samtidigt är det många som påtalar att förvaltningen har en tendens att ”ta 
hand om allt” och att det sällan görs tillräckliga prioriteringar för att 
möjliggöra god leverans givet tillgängliga resurser. Begränsad gränssättning 
och en vilja att ”alltid säga ja”

• Ett flertal har påtalat att ”vi gör allt på beställning”, men frågar sig om det 
alltid är rätt saker? Även att man ifrån enheterna kan bli tydligare

• Eftertanke, prioritering och dialog kring dessa, även politiskt, efterfrågas
153
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21 Framkommit i intervjuer

Gällande Stadsbyggnadsförvaltningen övergripande

24

D e t a l j o r i e n t e r a d  
l e d n i n g

• Det finns en upplevelse av att den yttersta ledningen är inne i många frågor 
och detaljer, och att det kan riskera att hämma organisationen – tidsmässigt 
men också utifrån att nyttja de samlade resurserna och få medarbetare att växa

• Enhetschefer uppges skulle behöva ta ”mer plats” för att både driva frågor, 
men också därmed fullt ut ta ansvar. Kapaciteten sägs överlag finnas

• Det uppges även leda till att man inte fullt ut nyttjar den samlade kompetensen 
hos medarbetare, både mer erfarna men också yngre. Medarbetare vittnar 
samtidigt om att man inte heller alltid tar plats

• Sammanfattande, oavsett arbetskapacitet, så upplevs detta leda till att det 
påverkar genomförandehastighet då enskilda individer kan riskera att bli 
”flaskhalsar”

• Generellt upplevs ledarskapet kunna stärkas, det gäller hela förvaltningen, och 
att ledarskapsfrågorna inte alltid ligger högst på agendan. Det sägs att flera 
chefer inte huvudsakligen är ”ledare” utan ”sakexperter”

M y c k e t  b r a n d s l ä c k n i n g • Många påtalar, och upplever, att det är ofta är bråttom när frågor uppstår, och 
att långsiktigheten är begränsad. Detta påverkar generellt en upplevelse av att 
inte alltid hinna med

• Frågor upplevs ”dimpa ner” i organisationen och att när de kommer så ska det 
vara klart omedelbart, eller med kort framförhållning. Det finns en bild av att 
detta till stor del kommer från politiken

• Det finns en bild av att ”filter saknas” i prioriteringar, och att 
konsekvensdiskussioner inte tas av ledningen kring påverkan på andra frågor 
när det ”dimper ner nya”. Det finns en önskan om en tydligare diskussion 
kring konsekvenserna av att man försöker vara till lags och aldrig säga nej
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P e r f e k t i o n i s m ? • Många, både i förvaltning men också politiskt, upplever att det är svårt att 
komma fram i frågor och att det tar lång tid för framdrift

• Det finns en bild av möjlig osäkerhet, eller att det tar onödigt lång tid, genom 
att vara för rigid i utredningar och vrida och vända på frågor mer än vad 
lagstiftning och/eller regelverk föreskriver. Detta gör det segt att komma fram 
och det beskrivs i ordalag som att man ”trampar i tuggummi”

• För att hinna med efterfrågas ökad grad av ”good enough” och att våga testa. 
Det kan bli fel, men då får man lära sig av det, inte att allt varje gång är 100% 
rätt. Mycket är inte lagstyrt, eller helt ”svart eller vitt”

• Parallellt lyfts det också att vissa frågor inte upplevs utredas tillräckligt utan 
enbart ”genomföras på beställning” 

R e d u n d a n s  s a k n a s • Stadsbyggnadsförvaltningens område är brett med begränsade resurser. 
Vaxholm är en liten kommun, med samma uppdrag och ansvar som alla andra 
kommuner i Sverige

• Olika enheter har olika förutsättningar i förvaltningen, men på vissa roller så 
är det en person som hanterar rollen. Det leder ofrånkomligt till en viss 
sårbarhet om någon t ex är sjuk eller slutar

• Sårbarheten upplevs framförallt inom tekniska enheten, men också på vissa 
andra funktioner inom förvaltningen, vilket delvis skapar både stress och oro 
hos en del medarbetare. Det uppges viktigt att det finns ”beredskap” för att 
hantera dessa frågor vid behov, t ex genom idéer om ”delat ansvar” 

• Medarbetare vittnar också om att man kan bli bättre på att stödja varandra

155



© Startpoint Advisory AB

Au
g 

20
21 Framkommit i intervjuer

Gällande Stadsbyggnadsförvaltningen övergripande

26

S t r u k t u r  &  p l a t t f o r m • Stadsbyggnadsförvaltningen, men också vissa andra delar i kommunen, 
beskrivs av många som till viss del gammaldags i sin utövning, och att 
förutsättningarna för utveckling varit begränsade

• Det finns en förhållandevis stor frustration kring att ”grunderna” avseende 
struktur och plattform för att kunna vara effektiva ej upplevs finnas. Det 
påtalas att även om en hel del utveckling har skett så finns fortfarande delar 
kring både rutiner, processer och verktyg som behöver utvecklas

• Vissa exemplifierar med att blanketter behöver hämtas i pärmar på kontoret, 
eller att excel är det huvudsakliga verktyget för projektbudgetering eller för 
underhållsplaner. ”Vad händer om någon slutar?”   

D i g i t a l i s e r i n g  &  V U  
s l ä p a r

• Det beskrivs att det pågår en hel del digitalisering inom kommunen och att det 
arbetas med att effektivisera, men det finns en önskan om att det ska gå 
snabbare för att säkra både kvalitet och stabilitet, men också bygga långsiktigt 
strukturkapital. Det är inom flera områden som det lyfts behov av 
digitalisering, e-tjänster, och automatisering

• Det lyfts att det finns goda möjligheter att på ett bättre sätt nyttja GIS-
kompetens och möjligheter för att driva på utveckling och digitalisering av 
processer – detta inom många delar av kommunens samlade verksamhet. 
Centralisering av GIS kompetens föreslås av vissa för att öka fokus i frågan

• Den stora frågan man ställer sig är ”hur ska vi klara det”? Både utifrån ett 
kompetens- och resursperspektiv att parallellt driva ett digitaliseringsarbete på 
toppen av löpande uppdrag och uppgifter

• Man önskar mer stöd från IT för att också driva på frågeställningarna, eller 
ytterligare dedikerade verksamhetsutvecklingsresurser inom förvaltningen för 
att driva digital utveckling
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S t ö d f u n k t i o n e r  ö n s k a s  
m e r

• Även inom andra delar än IT önskar man visst ökat stöd. Framförallt inom 
upphandling och ekonomi som viktiga delar för både ekonomi och 
genomförande av projekt och drift/förvaltning

• Vissa chefer, men också medarbetare, utrycker osäkerhet kring vad man kan 
förvänta sig av stödfunktioner så man säger sig ”göra det på egen hand 
istället”

• Vidare uppges att det önskas en tydligare och starkare verksamhetsstyrning 
och dialog. Inte bara ekonomisk, utan mer kring kvalitativa nyckeltal, 
effektivitetstal, volymer etc. 

• Vissa påtalar att en del av de frågor som hanteras av enskilda 
medarbetare/handläggare i många andra kommuner hanteras av en gemensam 
kundtjänst - vilket ökar graden av service och tillgänglighet för medborgaren, 
och minskar graden av ”avbrott” för handläggare/medarbetare  

P o l i t i s k  l å n g s i k t i g h e t • Politiken i Vaxholm upplevs av delar av förvaltningen som väldigt närvarande 
och detaljorienterad, och att man i stor grad är inblandad i ”hur-frågor”

• Det finns en känsla av kort planeringshorisont, och att det brister i prioritering 
från politikens sida – att det är bråttom och allt är viktigt

• Den politiska beslutsmässigheten upplevs skör, vilket också utmanar 
långsiktigheten för förvaltningen, med politiska viljeinriktningsförändringar 
vilket skapar både ineffektivitet och frustration i förvaltningsorganisationen

• Stadsbyggnadsfrågor är långsiktiga – och en politisk långsiktighet uppges vara 
en förutsättning för att kunna vara effektiva

• Det uppges att många projekt, till exempel detaljplaner initierats, men att 
dessa i senare skeden avbrutits, ändrat inriktning eller fått förändrade 
budgetförutsättningar vilket skapar osäkerhet och ineffektivitet
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T i l l i t  t i l l  v a r a n d r a • Tilliten inom och mellan enheter och förvaltningar beskrivs generellt som 
relativt god. Det uppges finnas en respekt och en känsla av att ”alla vill väl” 
och ”gör så gott man kan”

• Det varierar dock, och det finns enheter där man upplever att tilliten mellan 
både medarbetare och mellan enheter kan stärkas – vilket är allas ansvar

• Tilliten mellan politik och förvaltning beskrivs kunna stärkas. Från politiskt 
håll önskar man se ”mer resultat” och från förvaltningen önskar man ”bättre 
dialog och förståelse”, samt en dialog som grundar sig i förtroende för 
förvaltningens kapacitet

Ö k a t  m e d b o r g a r f o k u s • Det finns en förväntan från politiken att graden av ”medborgaren i fokus” 
behöver stärkas. Flera påtalar att man får påringningar från medborgare som 
upplever det svårt att nå medarbetare inom stadsbyggnadsförvaltningen, samt 
att få återkoppling

• Det är också många inom förvaltningen som utrycker att det är viktigt att 
stärka servicegraden och tillgängligheten, men som också påtalar utmaningar 
utifrån upplevelsen av att inte ”räcka till”

• Det uttrycks behov av att tydligare kartlägga vilka frågor som är vanligast 
förekommande att medborgare hör av sig kring för att proaktivt kunna ge svar 
och/eller åtgärder på dessa för ökad medborgarnöjdhet

• Det påtalas vare en mycket viktig intern diskussion, också med politiken, 
utifrån ambitionsnivå. Att ha nöjda medborgare är viktigt för båda parter –
vilket inte är samma sak som att alla ”ska få som man vill”. Bemötande och 
tillgänglighet är viktigt för alla parter – grunden för förtroende och tillit 
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S a m v e r k a n  &  t i l l i t • Det beskrivs inom planenheten finnas ett stort mått av samverkan och att man 
både gillar varandra och att man jobbar väl tillsammans. God trivsel i gruppen

• Man gillar att jobba ihop och tilliten är stark mellan medarbetare och mellan 
medarbetare och ledningen. Det utrycks i ord som ”en fantastisk grupp”

• Det beskrivs vara en prestigelöshet inom enheten där man bistår och hjälper 
varandra på ett utvecklande sätt

• Men det lyfts också att det finns vissa ”tillitsbrister i det samlade systemet” –
mellan enheter och mellan plan och politiken

H ö g  k o m p e t e n s • Medarbetare beskrivs besitta hög kompetens inom planområdet vilket borgar 
för ett gott arbete och att enheten överlag fungerar bra

• Processer och rutiner beskrivs fungera relativt väl, och man har aktivt jobbat 
med rutinutveckling, även om det också finns delar att fortsatt utveckla

• Det refereras till att även om det finns delar som upplevs rörigt så är det 
”mindre rörigt än i andra kommuner”

160



© Startpoint Advisory AB

Au
g 

20
21 Framkommit i intervjuer 

Gällande Planenheten

31

Ty d l i g a r e  ä g a r - o c h  
l e d a r s k a p

• En fråga som framkommer är en bild av att både enheten, och ledningen, kan 
ta ett tydligare ägarskap och ”kliva fram” i frågor avseende plan

• Det finns en bild av att planrelaterade frågor ofta hanteras av ledningen för 
förvaltningen, och att dessa frågor borde drivas hårdare av enheten själv – bl a 
att enhetens medarbetare är föredragande i politiska organ

• Det finns också en önskan från politiken om stärkt struktur avseende 
avstämningar, med tydlig agenda kring vilka planer som skall stämmas av

M a n d a t  i  
o r g a n i s a t i o n e n ?

• Chefens mandat inom verksamheten upplevs som otydligt, vilket också 
påverkar medarbetarna mandat och handlingsutrymme

• Även medarbetare påtalar att man upplever att mandat och påverkan är delvis 
begränsad och att man har ”lite att säga till om”, samtidigt som man inte 
proaktivt drivit på frågan för tydliggörande 
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Va d  v i l l  m a n  
p o l i t i s k t ?

• Det lyfts en hel del frågor och funderingar kring vad man vill politiskt, och hur 
det påverkar planenhetens arbete och prioriteringar

• Prioriteringar från politiken upplevs kunna stärkas för att hjälpa förvaltningen, 
samtidigt upplever man politiskt att man är tydlig med prioriteringarna

• Det finns också en bild av att nuvarande politik är ”mindre insatt” i planfrågor 
än tidigare politik, men också att man är nyfiken och vill veta mycket

• Politiken å sin sida upplever att plan ligger lite för ”långt ifrån politiken”, 
samtidigt som det är ett mycket viktigt strategiskt styrverktyg. Det upplevs 
som att förberedelser och underlag inför avstämningar inte alltid är 
tillräckliga, samtidigt som det finns begränsat med tid för genomgångar. 
Samverkan mellan förvaltning & politik upplevs kunna stärkas
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” P r i o 1 ” • Inom exploateringsområdet finns det en upplevelse av att allt är prioriterat och 
att det är svårt att få till en diskussion kring vad som är viktigast och vad som 
skall prioriteras

• Allt upplevs vara viktigast, och att det skall finnas kapacitet och möjlighet och 
hantera alla frågor som kommer in till enheten

• Det gäller både inom exploateringssidan såväl som inom byggprojektsidan, 
och inom exploatering upplever man sig för tillfället vara påverkade av en 
underbemanning utifrån föräldraledigheters påverkan

S t o r a  f ö r v ä n t n i n g a r • Det finns en upplevelse av att man från ledning och politik har förväntningar 
på exploatering som ibland är svåra att införliva utifrån tillgängliga resurser, 
men också förutsättningar för genomförande (ekonomiska)

• Att införliva förväntningar beskrivs också utmanande utifrån en upplevelse av 
att sakna mandat som projektledare. Det finns en bild av ”toppstyrning”, att 
man som projektledare med ens kompetens inte fullt ut lyssnas på, och att 
cheferna bestämmer

• I tillägg till att bedriva exploatering och stora projekt så bistår man också 
fastighetsenheten i en stor mängd projekt som projektledare då 
fastighetsenheten ej själva besitter de resurserna/kompetenserna
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B e h o v  v s  e k o n o m i • Det finns en utmaning i organisationen avseende ekonomi och de ekonomiska 
förutsättningarna. Från politiken och ledningens sida söker man en 
budgetdisciplin utifrån de ekonomiska förutsättningar som kommunen har, 
medan man från enheten upplever det som att man inte alltid kan leverera på 
de behov som sätts upp givet de budgetmedel som tillsätts

• Man upplever sig ofta få direktivet ”lös det” och frågar sig ”hur”? Detta leder 
till en tillitsbrist ifrån båda håll i verksamheten. Det finns en självkritik kring 
att processerna inte är på plats, och att man också brustit i underlag för beslut

• Det finns en bild av att diskussioner kring vilka risker som finns i projekten 
inte fungerar fullt ut, och vilka konsekvenser dessa kan få, och att dessa frågor 
inte når politiken. Bland annat kring osäkerhet i stora byggprojekt i tidiga 
skeden

• Enheten säger sig kunna bli bättre på kommunikation och underlag 

O r d n i n g  &  r e d a ,  
v e r k t y g

• Även inom exploatering påtalas att mycket av grunderna för att skapa en 
effektiv verksamhet fortfarande återstår att sätta

• Detta avser både frågor gällande rutiner, processer och delegation/mandat till 
projektledare

• Inriktningsgivande och styrande dokument såsom lokalbehov, ÖP och annat 
beskrivs vara i behov av uppdateringar för att bistå i att styra och prioritera för 
verksamheten. Många av dessa påtalas vara under utveckling men att man inte 
fullt ut är framme

• För att stärka genomförande, förbättra kvalitet  och öka effektiviteten 
efterfrågas också större utbud av verktyg så som projekterings- och 
kalkyleringsprogram, samt projektstyrningsverktyg för tidplaner m.m.
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U p p l e v e r  s i g  
i f r å g a s a t t a

• Från enhetens sida så känner man sig delvis ifrågasatt ifrån ledning och politik 
trots att medarbetare besitter lång erfarenhet av inte minst byggprojekt från 
andra kommuner och organisationer

• Ett område som lyfts är bland annat framtagandet av en gemensam 
byggprojektprocess i organisationen. Enheten upplever sig ha tagit fram en 
utvecklad sådan, men också att det beslutats om annan process framtagen av 
ledningen för kommunen. Detta påvisar behoven av leverans från 
verksamheten, och förbättrad dialog

F o k u s  f r å n  p o l i t i k ? • Även om det upplevs fungerar rimligt väl inom exploatering, trots ovan 
beskrivna utmaningar, finns ett upplev behov av ytterligare tydlighet och 
långsiktighet från politiken

• Vad vill man långsiktigt, och över partigränser?

• Planering och exploateringsfrågor är per definition långsiktiga och otydlighet 
eller ändrade inriktningar riskerar påverkar både organisation och ekonomi 
negativt. Det berättas att förhållandevis många utredningar och projekt startas, 
som sedan ändras eller inte blir av. Detta drar både personella och ekonomiska 
resurser som blir förgävesutredningar

• Stärkt dialog och långsiktighet med politiken efterfrågas
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N y  o r g a n i s a t i o n • Fastighetsenheten är en förhållandevis ny enhet efter det att man separerade 
fastighetsverksamheten från tekniska enheten. Man har sett över 
kompetensbehov och rekryterat

• Man har dessutom nyligen genomfört en ytterligare organisationskorrigering 
med ändrad ansvarsfördelning och delvis nya roller för medarbetarna inom 
enheten. Den nya organisationen har ännu ej satt sig helt utan är under 
implementering

• Omorganiseringen har tydliggjort ansvar för förvaltarna i organisationen vilket 
förväntas öka effektiviteten, även om det fortfarande finns en bild av att 
rollerna inte riktigt är satta fullt ut

H ö g t  i  t a k • Det beskrivs som att det inom fastighetsenheten är högt i tak och att man trivs 
väl med varandra

• Det beskrivs som en hjälpsamhet och att man är utvecklingsorienterade

• Även andra vittnar om ett gott samarbete med fastighetsenheten, även om det 
finns en hel del processfrågor för utveckling, och också frågor relaterat 
ansvarsfördelning, gränsdragningsfrågor i avtal etc.

• Man ser dock att det sker en hel del positiv utveckling inom många områden 
vilket har intensifierats det senaste året
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F r å n  b r i s t  t i l l  
u t v e c k l i n g

• Det beskriv i samtal att man kommer från en situation där fastighetsfrågorna, 
och inte minst underhållet har varit nedprioriterat under många år i kommunen

• Det har varit en avsaknad av ordning och reda, med bristande systemstöd, 
fastighetssystem, uppföljning och kontroll av avtal. Styrning och god struktur 
för att hantera stora balansräkningstillgångar sägs ha brustit, med bland annat 
stora underhållsskulder i byggnader. Man har inte haft tillräcklig ordning 
historiskt

• Det sägs att en hel del av kunskapen kring fastigheterna har  ”suttit i huvudet” 
på medarbetarna, snarare än tydligt dokumenterat i system, vilket tyvärr lett 
till att man tappat en del frågor. Utgång av tillfälliga bygglov, omförhandling 
av avtal m.m.

M e r  s t r u k t u r  &  
s y s t e m a t i k  p å  g å n g

• Dock är det mycket som är på gång för att avsevärt förbättra ordning och reda. 
Exempelvis:

• Underhållsplaner för fastigheter
• Utveckling av hyresmodell
• Framtagande av hyrespolicy
• Införande av fastighetssystem etc.

• Det beskrivs också pågå utveckling av samverkan med övriga förvaltningar, 
likväl som att tydliggöra gränsdragning mellan fastighetsförvaltningen och 
hyresgäster avseende vem som har vilket ansvar 

• Det påtalas dock att det återstår en hel del utvecklingsarbete avseende 
processer som t ex felanmälan, tydliggjorda ansvar för idrottsanläggningar, 
förberedelser i, och genomförande av, projekt etc.  
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F ö r u t s ä t t n i n g a r  o c h  
k o m p e t e n s

• Det påtalas i flera intervjuer att man upplever resurser, inte minst ekonomiska, 
som begränsande. Men även till viss del personella resurser, inte minst med 
utgångspunkt i de stora underhållsskulder som finns inom kommunens 
fastighetsbestånd. Detta sägs bland annat ha lett till att det finns enskilda delar 
av beståndet som ej anses vara uthyrningsbart i nuvarande skick, även om 
detta är begränsat i antal, och att det också kan finnas andra skäl

• Det beskrivs också att fastighetsenheten med sina många projekt, som en 
konsekvens av stora underhållsskulder, får låna in projektlednings-kompetens 
från exploateringsenheten. Detta sägs också påverka exploateringsenhetens 
verksamhet

Ö k a t  s e r v i c e f o k u s • Det påtalas också en önskan om att öka servicegraden och tillgängligheten för 
medborgare och näringsidkare

• Det exemplifieras bl a i samtal med politiker som återger att företagare 
beklagar sig över bristande återkoppling på frågor, eller att det är svårt att nå 
medarbetare på både telefon, mail eller för fysiska möten

• Det finns generellt en bild av att servicegrad och fokus på kunderna skulle 
behöva öka än mer
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V i l l  v ä l  &  b r a  
p e r s o n e r

• Det beskrivs av både andra och inte minst gruppen som att man är en grupp 
med bra personer, och att man i grunden vill varandra väl, och att det finns en 
stor hjälpsamhet

• Det finns en respekt för varandras kompetens, och att alla gör ett så gott jobb 
som man kan

• Det finns samtidigt en stor frustration utifrån flera år av ”vilsenhet” som 
kommit och gått, och en ensamhet utifrån att man sitter själv på 
roller/funktioner  - detta har lett till att kulturen beskrivs som att den periodvis 
varit dålig

M å n g a  c h e f e r  -
o t y d l i g h e t

• Det har varit stor rotation på chefer inom enheten under många år vilket 
beskrivs ha haft en stor negativ påverkan på stabilitet och långsiktighet. Någon 
beskrev det som att hen hade haft ”8 chefer på 8 år”

• Det har sagts att det periodvis varit bättre, beroende på chef och vilka 
förutsättningar som funnits, men att det snart igen bytts chef med ytterligare 
insmugen osäkerhet

• Detta beskrivs ha lett till att man har fått ”styra sig själv enligt bästa förmåga”, 
och i princip tagit fram sina egna uppdragsbeskrivningar utifrån egen 
bedömning

• Även chefer vittnar om att det har upplevts otydligt kring förväntningar, och 
inte minst långsiktighet och att mycket handlar om att enligt bästa förmåga 
släcka bänder som uppstår

• Det finns en stor längtan, och förväntan, på nytillträdd ledning och en 
förhoppning om långsiktighet och stabilitet
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Te a m k ä n s l a  s a k n a s
• Historien av otydlig styrning, och stor chefsrotation, har lett till att det saknas 

en team-känsla i gruppen, och att det snarast beskrivs vara lite grupperingar. 
Det finns ingen illvilja eller önskan om detta, men snarare en konsekvens av 
förutsättningarna

• Gruppen har beskrivits som ”en grupp av solitärer” men också att det funnits 
en del konflikter inom gruppen, som alla kanske inte är fullt ut lösta

• Gruppkänslan har också blivit negativt påverkad av att gruppen uttrycker sig 
som att ha blivit lite av en ”slasktratt” för olika frågor

• Det finns också en upplevelse av att det finns en ”negativ bild av tekniska” i 
organisationen vilket också har en negativ påverkan på gruppen

M å n g a  s p e c i a l i s t e r  -
s å r b a r h e t

• Gruppen består till stor del av enskilda experter/specialister med olika 
ansvarsområden

• Det beskrivs ligga stora ansvarsområden på enskilda personer, med 
förhållandevis stor sårbarhet som följd om någon är/blir sjuk, slutar eller inte 
hinner med

• Det finns funderingar och frågor hur man avser lösa enskilda funktioner/roller 
framöver vid stundande pensioneringar – bl a inom park som i dagsläget 
hanteras av en enskild person
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P r i o r i t e r i n g  &  
f ö r u t s ä t t n i n g a r

• Givet de resurser som finns så efterfrågas en ökad grad av prioritering av vilka 
frågor som är mest aktuella och/eller akuta

• Det påtalas att det är många stora projekt, i tillägg till löpande drift och 
förvaltning och uppkomna akutfrågor att hantera. Det finns en känsla av att det 
initieras nya frågor löpande

• En känsla av att ”inte hinna med” finns, och att projekt saknar resurser för 
genomförande, och att det sällan ”sägs nej” av chefsled

S t r u k t u r b e h o v • Mycket av av upplevd stress, och brister som påtalas, grundar sig i bristande 
strukturer även inom tekniska enheten

• Det påtalas att rutiner, strukturkapital, verksamhetsplaner, projektprioriteringar 
saknas, och att det finns en ”stor digital skuld” inom enheten

• Det uppges att man ser framför sig att ”bygga från grunden” för att komma 
ikapp, och att det är ”tre år av strukturarbete” som väntar. Det skall dock 
påtalas att det finns en stor vilja att ta sig an uppgiften, och en stor vilja 
framåt, samt att det är en hel del på gång som t ex framtagande av 
underhållsplaner  

P o l i t i s k  s a m v e r k a n • Även avseende tekniska enheten lyfts frågor avseende relationen mellan 
nämnd och förvaltning, där förtroendet parterna emellan behöver förbättras

• Från politikens sida lyfts att man har förväntningar på både högre leverans, 
men också högre tillgänglighet – ”det är inte OK att telefonerna är avstängda”

• Från enhetens sida så upplever man å andra sidan att politiken ofta är och 
”petar” i detaljer och utförandefrågor. Att de relationer som finns mellan 
politiker och medborgare påverkar styrningen, och att det riskerar försvåra 
förvaltningen uppdrag i vissa avseenden avseende att ”hålla en rak linje”    
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I N T R O D U K T I O N  T I L L  K A P I T L E T

Följande kapitel syftar till att ge inspiration ifrån omvärlden kring hur 
andra kommuner leder och styr sina stad-/samhälls-
byggnadsförvaltningar, och vilka erfarenheter/lärdomar som kan ge 
inspiration för Vaxholm. Kapitlet består av en kvantitativ och en 
kvalitativ del.

Det skall tydligt påpekas att direkta jämförelser kommuner emellan, 
speciellt inom stads-/samhällsbyggnadsområdet, är vanskligt. Lokala 
förutsättningar skiljer sig ofta avsevärt. Att genom statistik jämföra är 
därmed svårt då det påverkas av både tillväxtambitioner, politisk 
viljeinriktning, geografiska förutsättningar och annat. Av denna 
anledning finns också begränsat med jämförelsebar statistik 
kommuner emellan och många kommuner har brottats med frågan. 
Inom detta område har också KOLADA begränsat med relevant data.

De kommuner vi vänt oss till har identifierats dels i dialog med 
Vaxholm, men också i dialog med SKR, samt våra egna erfarenheter 
av ”framgångsrika” kommuner. Kvantitativ data har efterfrågats av 
13 kommuner, varav endast fyra inkommit med data – detta avser 
fastighet och gata/park. Kvalitativa djupintervjuer har genomförts 
med sex kommuner avseende huvudsakligen plan- och mark & 
exploateringsverksamhet.

46

176



© Startpoint Advisory AB

Au
g 

20
21

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2016 2017 2018 2019 2020

Norrtälje Trosa Vaxholm Öckerö

Omvärldsinspiration - gata 

F Å  V Ä G M E T E R  P E R  I N V Å N A R E

I diagrammen till höger presenterar vi vissa nyckeltal för 
kommunerna Trosa, Norrtälje och Öckerö och jämför dem med 
Vaxholm. Statistiken är inhämtad från KOLADA. Det övre 
diagrammet till höger redogör för antal meter kommunal bilväg 
per invånare i de olika kommunerna. Vi ser att Vaxholm har det 
lägsta antalet meter per invånare. Trosa och Öckerö förvaltar 
dubbelt så många meter kommunal bilväg per invånare som 
Vaxholm. Det framkommer i samtal att man t ex i Öckerö tagit 
över majoriteten av samfälligheter för ett antal år sedan vilka 
delvis förklarar ovan, men självklart också bl a storleken på 
kommunen. Trosa har ca 4 ggr så stor landareal som Vaxholm.

Det nedre diagrammet redogör för antal meter kommunal 
cykelväg per invånare som förvaltas av de olika kommunerna. 
Även här ser vi att Vaxholm sedan 2018 förvaltat minst till antalet 
meter cykelväg per kommuninvånare. I Vaxholm gick det 2020 
0,93 meter kommunal cykelväg på varje kommuninvånare. Detta 
kan jämföras med samma siffra för Trosa, som 2020 var drygt två 
och en halv meter.

K O M M U N A L  B I LV Ä G ,  M / I N V

47
Källa: KOLADA

K O M M U N A L  C Y K E LV Ä G ,  M / I N V
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K O S T N A D E R  I  PA R I T E T  M E D  A N D R A

I det översta diagrammet till höger hittar vi det totala kommunala 
vägbeståndet (cykel- och bilväg) i relation till antalet 
årsarbetskrafter i kommunerna. Data för det senare har inhämtats i 
direktkontakt med kommunerna. För Vaxholm, med 
organisationsförändringar, är uppskattning, utifrån samtal med 
enheten, gjord att ca 1,25 ÅA förvaltat kommunens vägar under 
perioden. Jämförelsen visar att Öckerö och Vaxholm – två 
skärgårdskommuner med många öar har en relativt likartad 
förvaltning, om än lägre än Norrtälje och Trosa.

Direkt från kommunerna har vi även inhämtat statistik för totala 
drift- och underhållskostnader för gata, samt totalt antal 
kvadratmeter förvaltad gata. Återigen saknar vi statistik för 
Vaxholm innan 2019 då det var en gemensam enhet, och budget, 
med fastighetssidan.  År 2019 ser vi emellertid att Vaxholm ligger 
i paritet med kommunerna Norrtälje och Trosa, det vill säga 
mellan 30 och 40 kronor i drift- och underhållskostnader. Öckerö 
kommun sticker ut med höga kostnader. Öckerö kommun ansvarar 
för alla vägar på samtliga öar i kommunen, varav flera saknar 
broförbindelse. Detta tillsammans med mycket hög salthalt leder 
till höga drift- och underhållskostnader.

C Y K E L - &  B I LV Ä G ,  M / Å A

48
Källa: KOLADA och statistik inhämtad i direktkontakt med kommunerna

D R I F T- &  U N D E R H Å L L S K O S T N A D E R /
K V M  G ATA
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K O S T N A D E R  N G T  H Ö G R E  Ä N  R I K E T

Beträffande statistik för kommunernas bestånd och förvaltning av 
parker saknar vi dessvärre data för Norrtälje kommun. Vid en 
översiktlig jämförelse kommunerna emellan av övriga kommuner 
visar det övre diagrammet till höger att Trosa kommun förvaltar 
tre gånger så många kvadratmeter park per invånare som 
Vaxholm. Samtidigt är parkbeståndet i Öckerö väldigt lågt. Detta 
kan förstås ha bokstavligt talat naturliga orsaker. Exakt vad 
respektive kommun definierar som park kan också skilja sig åt, 
dessutom hur parkerna är utformade vilket också påverkar 
kostnader för drift och underhåll. 

Det nedre diagrammet redogör för drifts- och underhållskostnader 
per kvadratmeter park för de tre kommunerna. Vaxholm och 
Öckerö har drift- och underhållskostnader i paritet med varandra, 
men ngt varierande över år. Trosa ligger betydligt lägre till i 
kostnader visavi Vaxholm och Öckerö. Sett till kostnad per 
invånare uppgick parkkostnaderna i Vaxholm 2019 till 556 
kronor. Detta kan jämföras med det ovägda genomsnittet för alla 
rikets kommuner, som 2019 uppgick till 480 kronor per invånare.

K V M  PA R K  P E R  I N V

49
Källa. Direktkontakt med kommunerna, KOLADA
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G E N O M S N I T T L I G  E F E K T I V I T E T

I följande sidor gör vi ett nedslag i fastighetssidan. I dessa 
delar har vi inte statistik för Norrtälje kommun, men 
däremot för Österåker kommun. Det översta diagrammet till 
höger redogör för antalet fastighetsförvaltare* i de olika 
kommunerna. I Vaxholm har under granskad tidsperiod ca 2 
ÅA arbetat med fastighetsförvaltningen i kommunen, utifrån 
uppskattning i dialog med enheten. 

Det nedre diagrammet redogör för antal förvaltade 
kvadratmeter fastigheter per årsarbetskraft. Österåkers 
kommun ligger något över de andra kommunerna. Vaxholm 
ligger i paritet med Trosa kommun, men betydligt över 
Öckerö. 2020 förvaltade varje årsarbetskraft i genomsnitt 
cirka 31 500 kvadratmeter fastigheter i Vaxholm. Samma 
siffra i Öckerö var 13 800 kvadratmeter. Österåker har 
endast en förvaltare för det samlade beståndet av 
kommunala lokaler, men ytterligare 2 projektledare att driva 
förvaltningsprojekt över 1,5 mkr, vilka är medräknade i 
denna jämförelse.

A N TA L  Å R S A R B E T S K R A F T E R

50
Källa. Inhämtad statistik från respektive kommun. *I detta inkluderas traditionell ekonomisk och teknisk förvaltning, inkl
projektledning av mindre D&U projekt. Det skall dock påtalas att det finns skillnader mellan kommuner avseende vilket 
ansvar som ligger i dessa roller, samt om det sker i egen regi eller upphandlade parter hanterar delar av förvaltningen.

F Ö R VA LTA D E  K V M  FA S T I G H E T  P E R  Å A
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L Å G A  D & U  K O S T N A D E R

Det översta diagrammet redogör för vakansgraden i de 
förvaltade fastigheterna. Vi ser en dalande vakansgrad för 
samtliga kommuner. I Vaxholm uppges de vakanta lokaler 
som finns, vilka är mycket få, var i ett skicka som gör att de 
ej kan hyras ut utan större åtgärder. Vakansgraden är därför 
inte registrerad och redovisas i detta diagram som noll 
procent för alla år.  

Det nedre diagrammet redogör för drift- och 
underhållskostnader per förvaltad kvadratmeter (kr, totalt). 
Vi ser att Vaxholm för alla år har mycket låga drift- och 
underhållskostnaderna per kvadratmeter jämfört med andra 
jämförelsekommuner. Det skall dock noteras att det kan 
skilja sig åt mellan kommuner vad som bokförs som drift & 
underhåll, och vad som ev tas som investeringar. I Vaxholm 
har det också påtalats att det finns vissa underhållsskulder 
inom det kommunala fastighetsbeståndet vilket möjligen 
delvis kan förklaras utifrån denna statistik. 

VA K A N S G R A D

51
Källa. Inhämtad statistik från respektive kommun

D R I F T- &  U N D E R H Å L L S K O S T N A D E R  
P E R  K V M  FA S T I G H E T
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E N E R G I A N V Ä N D N I N G  L Å G

Diagrammet till höger redogör för den genomsnittliga 
energianvändningen (kWh) per förvaltade kvadratmeter. Vi ser i 
diagrammet att Österåker kommun för alla år uppvisar högst 
genomsnittlig energianvändning per kvadratmeter, men att denna 
har minskar sedan 2016. Vi ser även i diagrammet att Trosas 
genomsnittliga energianvändning ökat med över 60 procent sedan 
2018, men från en väldigt låg nivå. Rimligtvis skiljer sig 
registreringarna åt i dessa kommuner.

Vaxholm stad har fört statistik för nyckeltalet kWh/kvm i 
kommunägda lokaler sedan 2018. Jämfört med 
jämförelsekommuner så ligger man högre än vissa, men lägre än t 
ex Österåker. 

Länsstyrelsen i Skåne gjorde 2019 en genomgång av 
energiförbrukningen i kommunala verksamhetslokaler i samtliga 
33 skånska kommuner. Denna genomgång visade att den 
genomsnittliga energiförbrukningen i de skånska kommunerna 
motsvarade 175 kWh/kvm. Vaxholm ligger betydligt lägre än 
detta genomsnitt – ca 15% lägre. 

E N E R G I A N V Ä N D N I N G  ( K W H / K V M )

52
Källa. Inhämtad statistik från respektive kommun, samt Länsstyrelsen Skåne
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S T O R A  A M B I T I O N E R  – L I T E N  F Ö R VA LT N I N G

Trosa kommun har under de senaste åren haft en av landets 
starkaste befolkningstillväxter, procentuellt. De höga 
tillväxtsiffrorna har sin grund i en politisk enighet om att 
kommunens ska växa. Detta ställer också krav på 
förvaltningsorganisationen, specifikt samhällsbyggnads-
förvaltningen.

Tillväxtambitionerna till trots är förvaltningen liten sett till 
antalet medarbetare. Totalt arbetar femton personer inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen, som består av Plan, 
Bygglov, Miljö och Mark & exploatering. Däremot köper 
förvaltningen in en rad tjänster, och huserar exempelvis inga 
arkitekter inom förvaltningen. I tillägg finns det en teknisk 
förvaltning som sörjer för drift och underhåll.

Samhällsbyggnadsförvaltningens litenhet beskrivs 
möjliggöra ett direkt ledarskap och goda förutsättningar för 
tillitsbaserad styrning där samtliga medarbetare förväntas 
bidra till gemensamma verksamhetsutvecklingen och 
samtidigt ha en strategisk höjd. 

53
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Ö P  S O M  E N A R

Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar mot kommunens 
samhällsbyggnadsnämnd och miljönämnd. I tillägg finns det 
ett planutskott knutet till kommunstyrelsen, för vilket 
förvaltningen föredra mer översiktliga planeringsärenden 
och mark- och exploateringsfrågor.

Just arbetet med översiktsplanen beskrivs som den centrala 
plattform som likt ett kitt enar förvaltningsorganisationen 
och de politiska församlingarna. Kommunen antar en 
uppdaterad översiktsplan varje mandatperiod. Att översikts-
planen hålls uppdaterad beskrivs bidra till en strategisk 
snabbfothet och en förutsägbarhet i planprocessen, vilket i 
sin tur bidrar till en förtroendefull relation mellan förvalt-
ningsorganisationen och folkvalda. Det beskrivs som att 
man nio gånger av tio är överens innan frågan landar på 
bordet.

AT T R A K T I V  A R B E T S G I VA R E

Förvaltningens litenhet är som sagt en bidragande orsak till 
att samtliga medarbetare förväntas ha en strategiska höjd, 
och det råder en långtgående delegationsordning. Detta är 
också ett aktivt personalpolitiskt val. Den strategiska höjden 
kombinerat med kommunens tillväxtambitioner och den 
enande översiktsplanen beskrivs bidra till att tjänsterna inom 
förvaltningen är attraktiva tjänster. Själva organisations-
modellen blir på så sätt en strategi för att attrahera och 
upprätthålla kompetens i förvaltningen. Detta stärker 
ytterligare den förtroendefulla relationen mellan folkvalda 
och förvaltningsorganisation. 

Sammantaget beskrivs det som att det finns en 
utvecklingsvilja i organisationen, och en uppslutning kring 
kommunens riktning. 

Kontinuerligt uppdaterad översiktsplan skapar en förutsägbarhet i relationen mellan folkvalda och 
förvaltning, vilket utgör en gynnsam grogrund för en förtroendefull relation

54
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K R A F T F U L L  T I L LV Ä X T

Tollhättans kommun är inne i en kraftfull förväntad tillväxtfas det 
kommande årtiondet, och man väntar sig en tillväxt från dagens 
60000 inv till ca 70000 invånare 2030. Detta påskyndas av 
närheten till Göteborg, men ett annat prisläge både avseende 
bostäder och på mark för näringslivsetableringar, där det är ett 
stort efterfrågetryck. Detta påskyndas dessutom än mer av en 
intensifierad trend av viss ”utflyttning” från storstäder till mindre 
städer eller landsbygd. 

Politiskt har det under väldigt lång tid varit stabilt, men som på 
många ställen i Sverige har detta nu blivit mer osäkert, och väntas 
vara så framöver. Dock finns det en stor gemensam viljeinriktning 
avseende större samhällsbyggnadsfrågor. 

Den förväntade tillväxten ställer stora krav på 
förvaltningsorganisationen, men den långsiktiga politiska 
gemensamma viljeinriktningen skapar goda förutsättningar för 
förvaltningen att vara långsiktig i utveckling och satsningar. 
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A L LT  U N D E R  E T T  TA K

Givet tillväxtambitionerna är en välfungerande förvaltning 
avgörande, och man kommer från ett läge där det tidigare 
upplevt vara brister i samarbete och stuprör inom 
organisationen. Utifrån detta fattades beslut att samla ”allt” 
inom en samlad Samhällsbyggnads- och näringslivscentra 
med gemensam chef. Hela samhällsbyggnadsprocessen ville 
man ha under samma person som leder detta.

Det gemensamma centrat kan ses om två förvaltningar i en 
som rapporterar till två politiska forum men samtliga frågor 
hanteras under samma operativa ledning. En viktig del är det 
fortsatt arbetet i att tydliggöra gränsdragningar, och att få 
politiken att förstå nya arbetssätt. Det upplevs som att alla i 
organisationen är mycket positiva och tycker det är roligt att 
få vara med i ett större sammanhang. 

D I G I TA L I S E R I N G  &  T I L L I T

En viktig del i att få det nya att fungera är också successiv 
gemensam utveckling och att pröva nya sätt att arbeta. Detta 
inkluderar digitalisering av processer och arbete vilket i sig 
är en mental förändringsresa för delar av organisationen. 
Avgörande ha också varit att sätta struktur och en väl 
utvecklad samhällsbyggnadsprocess, med tydliga ansvar.

Kultur, medarbetarskap och tillit har också varit avgörande 
för att få det att fungera. ”Vi är ett”, tillitsbaserat ledarskap, 
och delegerat ansvar är ledstjärna. 

Vidare jobbar man mycket med labb och agila lösningar för 
att öka flexibilitet och samarbete. Det finns också en 
samordningsgrupp för strategisk planering tillsammans med 
de kommunala bolagen. 

Framgången har varit att samla samtliga samhällsbyggnadsfrågor under gemensamt tak, men också att 
aktivt arbeta med kultur, tillit och delegering av ansvar i organisationen.
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U T H Å L L I G H E T  AV G Ö R A N D E

Samhällsbyggnadskontoret bildades för ca 1 år sedan i Norrtälje. 
Innan dess var Bygglov- och miljökontoret separerat från plan-
och exploatering. 

Inom bygglov- och miljö, där man upplever sig har kommit längst, 
har ett successivt utvecklingsarbete bedrivits sedan 2010, då man 
fokuserat mycket på utvecklingen av bygglov, geodata och miljö 
& hälsa. Dessa delar bedöms ha varit förhållandevis enkla i 
förhållande till t ex planbesked, plan, mex – dvs delar av den 
samlade samhällsbyggnadsprocessen. Inom dessa delar har man 
inte kommit lika långt, men ett arbete är initierat även om 
utmaningar är identifierade. 

För att komma vidare med helheten måste en gemensam 
samhällbyggnadsprocess definieras, även med VA/infrastruktur 
och andra delar . 

Avseende bygglov & miljö – upplevs det mest varit mest tekniken 
som saknades utifrån redan goda processer, men det har tagit tid.
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O R D N I G  &  R E D A  O C H  R E S U R S E R

Grunden för en successiv utveckling, och för att ta stegen 
mot en digitalisering, beskrivs vara en grundmurad ordning 
& reda. Det hade man inte från början, men steg har tagits 
löpande att definiera processer, regler, rutiner – det krävs för 
ett effektivt system.  Lägg också grunden från början för att 
kunna gå från digitalisering till automatisering. 

Erfarenheten visar också att för att lyckas krävs tillräckliga, 
och fokuserade, resurser, vilket i Norrtäljes fall är dedikerad 
verksamhetsutvecklare och en e-strateg. Det krävs en 
tydlighet och en pedagogik också från förvaltningen att 
förklara behoven för politiken, men också politiker som 
förstår, ser nyttan och ger förutsättningarna och ser att 
utveckling är något man investerar i.

G O O D  E N O U G H  &  D E L E G AT I O N

Erfarenheten visar också att utöver fundament också 
bestämma vad man inte ska göra, men också att sätta 
ambitionsnivån. Inget blir perfekt med en gång, men låt inte 
det hindra utveckling och engagemang. Utveckling är 
löpande förbättring – tänk LEAN och GOOD ENOUGH.

Vidare för att få saker att hända krävs det effektivitet i 
utförande i verksamheten. Lika viktigt som att effektivisera 
genom processer och digitaliseringens möjligheter är att inte 
”hindra framdriften” genom detaljstyrning uppifrån. 
Säkerställ att det tas rätt beslut på rätt nivå genom 
delegationsordningen, och styr inte mer än nödvändigt till 
politiska forum. In Norrtälje har man drivit det mer mot en 
omvänd delegation – dvs "vad får jag inte göra”, inte ”vad 
får jag göra”? 

För att lyckas med utveckling och effektivisering krävs att grunderna är på plats, men också resurser 
och uthållighet för att gå från nutid till framtid.
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A M B I T I O N E R  S O M  S T Ä L L E R  K R AV

Örebro kommun är en snabbt växande kommun med 
ambitiösa tillväxtambitioner. Kommunen ser sig själv som 
en integrerad del i en ”miljonregion” där även städer såsom 
Västerås, Karlstad och Eskilstuna ingår. Denna miljonregion 
är i sin tur en integrerad del av miljonregionerna kring 
Stockholm och Oslo. Fram mot 2040 emotser kommunen en 
befolkningsökning med mellan femtio- och sjuttiotusen 
invånare, vilket i sin tur ställer krav på tiotusentals nya 
bostäder och arbetstillfällen, men även på tillgången till 
skolor, förskolor, service och infrastruktur. Kort sagt ställer 
tillväxtambitionerna krav på den kommunala 
organisationen.

Ett sätt att möta dessa krav har varit den så kallade 
”Örebromodellen”. Denna vilar på ett aktiv markförvärv och 
en tillämpbar och uppdaterad Översiktsplan, kombinerat 
med ett omfattande kommunalt detaljplanelagt markinnehav 
som avyttras först i samband med beviljat bygglov. 
Kommunen har som mål att ha fyratusen bostäder i 
planreserv.
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F Ö R T R O E N D E F U L L  R E L AT I O N

En central del i framgången i att implementera 
Örebromodellen beskrivs vara att det råder en, någorlunda, 
politisk enighet kring kommunens tillväxtambitioner. Detta 
medför att det finns en tydlig övergripande riktning kring 
vad stadsbyggnadsförvaltningen ska uppnå på kort och på 
lång sikt. Detta bidrar i sin tur till en förutsägbarhet uppepå 
vilken politik och förvaltning beskrivs ha varit 
framgångsrika i att bygga en förtroendefull relation. 
Förvaltningen beskrivs ha en långtgående delegation, men 
det finns även strukturer på plats för regelbundna 
avstämningar mellan politik och förvaltning. Exempelvis 
förväntas chefer och medarbetare träffa ansvarig politiker 
för att diskutera aktuella ärenden tre och en halv timmar i 
veckan.

T I L L I T S B A S E R AT  M E D A R B E TA R S K A P

Själva förvaltningen är en del av av programområde 
samhällsbyggnad och svarar, i huvudsak, inför program-
nämnden för samhällsbyggnad. Förvaltningen består av tre 
enheter som utgörs av Mark och Exploatering, Planering och 
gestaltning (vilket inkluderar ÖP och Detaljplan), samt 
Bygglov (vilket även inkluderar tillsyn). Just den 
sammansatta strukturen beskrivs förebygga motsättningar i 
stadsbyggandet och dessutom skapa förutsättningar för ett 
tillitsbaserat chefs- och medarbetarskap. Den långtgående 
delegationsordningen sipprar på så sätt ner vidare i 
förvaltningen, där medarbetare förväntas vara aktiva 
medskapare av utveckling och ta stora mått av ansvar för 
”sina ärenden”. Detta möjliggör i sin tur att förvaltningens 
chefer kan ha ett tydligt fokus på strategiska frågor. 

Enigheten i stadens ambitioner möjliggör en långtgående delegation, som i sin tur möjliggör ett ledar-
och medarbetarskap som präglas av tillit och aktivt medskapande
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O M TA G  2 0 1 5

Jönköping är Sveriges tionde största kommun och har i ett 
antal år sett en kraftig tillväxt i invånarantal. Denna tillväxt 
ställer stora krav på stadens stadsbyggnadsförvaltning, som 
för cirka sex år sedan stod inför behovet att dubblera antalet 
planlagda bostäder. Detta behov blottlades parallellt med att 
en stor andel av medarbetarna inom förvaltningen närmade 
sig pension.

Situationen föranledde med andra ord behovet av ett 
omfattande omtag i stadsbyggnadsförvaltningen. I den 
process som följde var delaktighet och medskapande tydliga 
ledord, och processledningen tillbringade ett tiotal månader 
med att tillsammans med förvaltningens över hundra 
medarbetare identifiera framgångsrika processer och 
strukturer som syftade till att stärka förvaltningens förmåga 
att svara mot stadens tillväxt. Utkomsten av detta omtag 
blev tydliggjorda processer och rutiner, vilket i sin tur 
bidrog till att skapa tydliga ansvarsförhållanden i 
förvaltningen. 
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T Y D L I G H E T  G E N T E M O T  P O L I T I K E N

De tydliga processerna och rutinerna och de tydliga 
ansvarsförhållandena inom förvaltningen beskrivs i sin tur 
ha bidragit till en tydlighet gentemot de folkvalda. Det 
beskrivs finnas en politisk enighet i Jönköping kring att 
staden även fortsatt ska växa. De tydliggjorda ansvars-
förhållandena beskrivs ha medverkat till en trygghet för de 
folkvalda att förvaltningen arbetar för att realisera dessa 
ambitioner. 

I samband med omtaget inrättades också två plan-
koordinatorsfunktioner, vilka innehar det övergripande 
ansvaret för att hela planprocessen flyter på och vässas. 
Dessa funktioner har i tillägg ett ansvar i att informera de 
folkvalda om hur rutiner och processer fungerar i 
förvaltningen, vilket skapar ytterligare trygghet. 

S T R U K T U R E R A D  S A M V E R K A N

Staden har även en teknisk förvaltning, vilken ansvarar för 
drift och underhåll. I samband med omtaget inrättades en så 
kallad PLEX-grupp, vilket är ett strukturerat 
samverkansforum mellan de båda förvaltningarna. I PLEX-
gruppen förväntas förvaltningarna etablera en gemensam 
syn på förfrågningar. Gruppen sammanträder en halv dag 
varannan vecka, och har en styrande funktion för båda 
förvaltningarna. PLEX-gruppen blir också en tydlig väg in 
för de folkvalda, då den samlar både kunskap och mandat 
för stadens planprocess. Gruppen beskrivs även vara ett 
framgångsrikt forum för förvaltningsdirektör att skapa sig en 
översiktlig bild av allt som pågår, och utifrån detta 
tillsammans med avdelnings- och enhetschefer fatta 
strategiska beslut.

Omtaget beskrivs även ha skapat en tydlighet gentemot de folkvalda i kommunen, parallellt med att 
strukturerna för samverkan med tekniska förvaltningen har vässats
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K O M M U N  O C H  N Ä R I N G S L I V  I  A R M K R O K

Umeå är Sveriges elfte största kommun. Staden och 
kommunen har som ambition att växa med ”tillit, hållbarhet 
och innovation”, och visionen är att kommunen ska nå 
200 000 invånare år 2050. Det beskrivs råda en politisk 
enighet kring denna utfästelse, vilket framförs stärka 
förutsättningarna för att nå visionen. Umeå beskrivs ha varit 
framgångsrika i att bli beviljade statliga medel för att 
förverkliga denna vision, men dessa medel ställer även krav 
på att arbetet även görs på hemmaplan.

I och med sjösättningen av visionen identifierades en 
utmaning i att kommunen inte hade ett stort bestånd av 
mark. Detta ställde följaktligen krav på en nära samverkan 
mellan kommunen och företag och exploatörer, där den 
övergripande målsättningen var att även det privata 
näringslivet skulle vara bärare av visionen. Idag finns ett 
välfungerande nätverk av företag och exploatörer, där 
privata byggherrar beskrivs ta initiativ för att vara en del av 
den övergripande stadsutvecklingen.
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F R A M Å T L U TA D E  A M B I T I O N E R

De övergripande ambitionerna kan inte beskrivas som annat 
än ambitiösa. Vidare beskrivs det som att det finns en 
samsyn över partigränser kring de gemensamma 
ambitionerna. Den politiska enigheten bidrar ytterligare till 
att ställa krav på förvaltningen att vara framåtlutad och 
utvecklingsinriktad. 

Dessa krav beskrivs manifesteras i kommunstyrelsens 
pushande roll gentemot förvaltningen. Det beskrivs som att 
det råder en närhet mellan politik och förvaltning som 
ytterligare möjliggör en framåtlutning och en snabbfothet 
för förvaltningen. Samtidigt beskrivs det som att politik och 
förvaltning har varit framgångsrika i att definiera sina 
respektive roller, där politiken inte behöver fördjupa sig i 
operativa frågor.

L Å N G T G Å E N D E  D E L E G AT I O N

En framgångsfaktor i att definiera dessa roller är framväxten 
av ett ömsesidigt förtroende mellan förvaltning och politik. 
Det beskrivs som att gränsen mellan politik och förvaltning 
”går där politiken vill att den ska gå”, och att det i detta blir 
viktigt för förvaltningen att odla och stärka det förtroende 
man röner i de politiska leden. Som ett led i detta använder 
sig förvaltningen av öppna data, där allmänheten och 
politiken enkelt kan studera förvaltningens nyckeltal. En 
annan framgångsfaktor i detta beskrivs ha varit 
implementeringen av en långtgående delegationsordning i 
förvaltningen. Enskilda handläggare förväntas föredra sina 
ärenden i berörd nämnd. Detta bidrar till att stärka politikens 
förtroende, men sänder också en tydlig signal till 
organisationen om att samtliga medarbetare förväntas ta ett 
gemensamt ansvar.

Ambitionerna ställer krav på en framåtlutning, men också på ett starkt förtroende mellan politik och 
förvaltning. Öppna data och långtgående delegation har varit två strategier för att odla detta
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• Om uppdraget
• Tillvägagångssätt

2. Genomlysning av Stadsbyggnadsförvaltningen

• Om Stadsbyggnadsförvaltningen 
• Kvalitativa intervjuer 

3. Omvärldsinspiration

4. Sammanfattande slutsatser
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Baserat på underlaget från genomförd undersökning, både kvantitativ, kvalitativ och omvärldsinspiration gör vi följande sammanfattande 
slutsatser. 

1. 20 år av växande och utvecklande verksamhet där arbetsmiljön upplevs trivsam av många
• Stadsbyggnadsförvaltningen har under dessa 20 år gått från att vara en mindre stadsbyggnadsenhet till att bli en stadsbyggnadsförvaltning 

med ökade ansvarsområden och uppdrag. 2012 införlivades tekniska/fastighet och bibliotek i förvaltningen och 2016 inrättades en 
exploateringsenhet. Förvaltningen hanterar numera flera stora bygg- och stadsbyggnadsprojekt parallellt, samtidigt som daglig drift och 
löpande underhåll hanteras. Verksamheten påverkar hela Vaxholms utveckling – både kommunal verksamhet, medborgare och näringsliv, 
med stora krav och önskemål om öppenhet och dialog vilket ökat behovet av kommunikation och samordning. Utökade och tillkommande
krav har även ställts på digitalisering, såväl som inom Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Dataskyddsförordningen (GDPR). 
Samtidigt som uppdragen och ansvarsområdet har växt har förändringar i Plan- och bygglagen (PBL) ställt nya krav på verksamheten, 
vilket påverkar hela förvaltningen i varierande grad. Ökade ansvarsområden och krav har lett till en organisation i tillväxt, med en 
personalgrupp där många trivs bra. Det påtalas att det är en hjälpsam kultur och att man vill varandra väl. Inom och mellan vissa enheter 
upplevs det dock finnas spänningar. Team- och grupputveckling är viktigt att arbeta med för att stärka samarbetet framåt.

2. De senaste åren har personalförutsättningar förbättrats - inte minst omsättningen
• Statistik över personalomsättning och sjukfrånvaro visar på stabiliserade och förbättrade personalförutsättningar inom förvaltningen. 

Personalomsättningen var under 2020 ca 4% d.v.s. drygt två årsarbetskrafter. Detta kan jämföras med ett par år tidigare då det var en 
mycket hög personalomsättning – uppemot dryga 30% något enskilt år. Även sjukfrånvaron är jämförbar med andra kommuner, och har i 
tre år varit ca 5% med ett fåtal långtidssjukskrivningar som drar upp siffrorna något. Kommunens totala genomsnitt är ca 6%.

3. Ett flertal år med utmaning att nå en budget i balans
• Ekonomidata tyder på att Stadsbyggnadsförvaltningen under perioden 2016-2020 haft utmaningar att nå en budget i balans – undantagsvis 

för fjolåret då förvaltningen uppvisade ett budgetöverskott. De negativa budgetavvikelserna hänförs huvudsakligen till fastighetsenheten, 
men också till oförutsedda advokatkostnader utifrån tvist med byggentreprenör, samt till resultatpåverkande avskrivningar i projekt som 
avslutats, dvs förgäveskostnader som ej budgeterats med. Under 2020 uppvisar förvaltningen ett budgetöverskott om totalt ca 600tkr.

4. Det har brustit i bl a uppföljning av avtal med negativ påverkan på ekonomin historiskt 
• Det framkommer i intervjuer att avtal ibland missats att följas upp, vilket också påtalats i ekonomigenomgång. Ett exempel som lyfts är t 

ex det nya elavtalstecknandet som drog ut på tiden till 2020, men avtalet gick ut under 2019, med negativ ekonomisk påverkan. Men även 
avtalsförhandlingar med externa hyresgäster som påtalats varit försenade med försenade intäkter. Ett stärkt ekonomisk fokus är nödvändigt 
och en viktig del i den dagliga styrningen.

196



© Startpoint Advisory AB

Au
g 

20
21 Sammanfattande slutsatser (forts)

67

5. Det sägs finnas ett stort behov av mer strategiska diskussioner & prioritering i verksamheten
• Det är tydligt att det finns ett behov av mer strategiska diskussioner, samt prioritering utifrån tillgängliga resurser. Behovet av strategiska 

diskussionerna påtalas av både politik, men också inom organisationen. Det påtalas att det blivit mer av den typen av samtal, men att dessa 
sällan landar i konkret prioritering som sedan ledsagar verksamheten i vad som är viktigast här och nu. Verksamheten uppfattar det som att 
det brister i prioriteringar – och att man ”säger ja till allt” – både önskemål från förvaltningsorganisationen och politiken. Att fokusera på, 
och skapa förutsättningar för, strategiska diskussioner i ledningen är viktigt för förvaltningens utveckling framöver.

6. Ledningen uppfattas fastna i detaljer, och vara alltför inblandad i operativa frågor
• Det finns parallellt en uppfattning om att man från ledningshåll fastnar mycket i detaljer, och att man är inblandad i alla frågor – också rent 

operativa frågor som borde ligga i respektive enhet att hantera. Detta upplevs leda till att man inte har tid att fokusera på de strategiska 
frågorna, men också att man ”tar mandatet” från enheterna och medarbetare. Det finns också från medarbetarhåll en känsla av att inte 
riktigt vara litad på, och att den samlade erfarenheten och kompetensen som finns i organisationen ej tas till vara. Viktigt framöver, också 
för att frigöra tid för strategiska frågor, är att leda verksamheten genom att få organisationen att leverera utifrån delaktighet och ansvar. 
Tydlig delegering utifrån uppdrag. Lita på medarbetarnas kompetens, låt dessa komma fram. Styr genom uppföljning, och agera på brister i 
leverans. Låt organisationen växa genom ansvar. 

7. Frågor upplevs ta tid, och att det finns en försiktighet i organisationen vilken hämmar framdrift
• Både inom politik och förvaltning finns en upplevelse av att man riskerar vara alltför rigid i utredningar, och i genomförande av ärenden. 

Detta upplevs leda till att frågor ibland tar lite lång tid att hantera, och att man upplevs fastna. Det finns en bild av att man t ex i 
bedömningar ”vrider & vänder” på frågor, och tar för stor höjd för att utreda alla eventualiteter, utifrån att vara helt garderad i underlag 
inför beslut. Det finns en önskan om att ”våga prova”, och att det är OK att man kan gå fel. Detta för att också påskynda arbetet. 

8. Det påtalas att det finns ett stort utvecklingsbehov och att det saknas grundstruktur för att öka effektivitet 
• Det är tydligt utifrån organisatoriska beskrivningar att förvaltningen har behov av att utveckla utveckla processer, rutiner, regelverk, 

verktyg och arbetssätt för att öka effektivitet, men också kvalitet för en framtida effektiv verksamhet. Bilden som presenteras är att mycket 
sker ”manuellt” och att kunskap snarare sitter i medarbetares huvuden, än att det är tydliga strukturer. Det upplevs som att man under 
många år varit underbemannade och inte fokuserat på utvecklingsfrågor i tillräcklig omfattning. God struktur är en grund för både en 
effektiv, men också högkvalitativ, verksamhet.
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9. Samtidigt har utvecklingsarbetet intensifierats ordentligt de senaste åren med stora framsteg inom vissa delar
• Även om det fortsatt upplevs finnas ett stort utvecklingsbehov så är det viktigt att påtala att det tagits stora initiativ till utveckling de 

senaste åren med att bygga mer struktur och ordning & reda. Exempelvis har det både inom tekniska enheten och fastighetsenheten arbetats 
med att förstärka kunskapen kring beståndets beskaffenhet, drift & underhållsbehov. Underhållsplaner är under framtagande. Det pågår 
arbete med utveckling av processer, internhyrespolicy m.m. Det arbetas med att öka graden av digitalisering i förvaltningen, bl a e-
blanketter inom olika områden.  Kommunikationspolicy med rutiner har utvecklats etc. Sen återstår fortfarande en hel del.

10. Förvaltningen har ett brett ansvarsområde, med begränsad redundans på många roller – en möjlighet och utmaning
• Den samlade stadsbyggnadsförvaltningen har ett brett ansvarsområde med både planering, myndighetsutövning och förvaltning för det 

samlade ansvaret under ”Stadsbyggnadsområdet”. Den politiska styrningen sker parallellt från tre politiska organ – två nämnder och ett 
utskott under KS. Detta påtalas av många som positivt – och att det ger förutsättningar för förvaltningen att ta ett ”helhetsgrepp”, men det 
finns också åsikter som pekar på svårigheten med att fokusera på de olika uppdragen. Från politiskt håll finns också viss upplevelse av att  
de strategiskt viktiga styrfunktionerna plan och exploatering - det som sätter förutsättningarna för kommunens utveckling – kan stärkas. En 
förstärkt, och tydliggjord dialog och förväntningar mellan politik och förvaltning bedöms viktig. Samtidigt med ett brett uppdrag finns det 
delar av förvaltningen, inte ovanligt i en mindre kommun, som har begränsade resurser och ansvar som vilar på enskilda medarbetare. 
Detta leder ofrånkomligt till viss sårbarhet, vilket också kan påverka framdrift i olika frågor beroende på momentan belastning på rollen. 
Långsiktighet, planering och prioritering blir än mer nödvändig.

11. Den politiska situationen, och brister i tillit mellan politik och förvaltning, komplicerar
• Många påtalar att det finns upplevda utmaningar utifrån den politiska situationen men också utifrån en upplevd brist i förtroende och tillit 

mellan politik och förvaltningsorganisation. Långsiktigheten och ”gemensam bild” av utvecklingen är inte minst viktigt inom 
stadsbyggnadsområdet som per definition är långa processer. Politisk oenighet i de stora frågorna, med risk för löpande 
inriktningskorrigeringar, mellan, eller inom, valperioder riskerar ha negativ påverkan på förvaltningens möjligheter att vara effektiv i sin 
utövning. Det upplevs från förvaltningen sida, men också inom politiken, att det för tillfället råder viss osäkerhet i långsiktigheten, och att 
tidigare påbörjade utredningar lagts ner, eller ändrat inriktning, med merarbete eller förgäveskostnader som följd. 
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I kontakt med andra kommuner som upplevs ha varit framgångsrika i utveckling av hur de arbetar med samhälls- och stadsutvecklingsfrågor 
gör vi följande sammanfattande slutsatser:

1. Vaxholm - i paritet med andra inom gata, men med potential inom fastighet – men jämförelser är svåra att göra
• Direkta jämförelser mellan kommuner är mycket vanskligt att göra, men jämförelse med några andra kommuner indikerar att Vaxholm 

inom gatusidan ligger i paritet med andra jämförbara kommuner. Inom fastighetssidan finns långsiktigt möjlig effektiviseringspotential, 
men också med en underhållsskuld att också hantera.  

2. Odla och förädla förtroende mellan politik och förvaltning
• En tydlig framgångsfaktor som framgår i alla de studerande exemplen är en förtroendefull relation mellan folkvalda och 

förvaltningsorganisation. Gränsen mellan politik och förvaltning går där politiken vill att den ska gå, men politiken behöver känna sig 
trygga i att förvaltningen handhar det löpande arbetet. Detta förtroende kan odlas genom tydliggjorda rutiner, processer och styrdokument.

3. Vi gör det tillsammans – delegation och ansvarstagande
• Ytterligare en återkommande framgångsfaktor från omvärldsinspirationen är den långtgående delegationen – gärna omvänd delegation. Det 

beskrivs som viktigt att organisationen, från avdelningschefer till medarbetare, tydligt förväntas ansvara för sina ärenden genom att 
exempelvis föredra sina ärenden för politiken. Detta bidrar till att odla förtroende, men kan också frigöra resurser för förvaltningschef. 
Vidare är det grunden för att nyttja den samlade utvecklingskraften i organisationen – att ge förutsättningar att ta ansvar, växa och bidra.

4. Tydliggör ambitionerna – politisk enighet
• Det är också tydligt att en partigränsöverskridande enighet i ambitionerna för kommunens/stadens framtida samhällsbyggnadsmässiga 

utveckling är en framgångsfaktor. En vision eller en kontinuerligt uppdaterad översiktsplan skapar en förutsägbarhet i processen och i 
hanteringen av förfrågningar, vilket minskar risken för meningsskiljaktigheter och olika tolkningar. På så sätt möjliggörs en mer effektiv 
samhällsbyggnadsprocess. Samhällsbyggnad är långa processer - utan långsiktighet minskar förutsättningar för effektivitet & engagemang. 

5. Ordning & reda är en grundförutsättning och uthållighet krävs
• Det är genomgående att grunden för en välutvecklad verksamhet ligger i att det är ordning och reda i grundstrukturerna i förvaltningen. 

Detta inkluderar tydliggjorda processer, tydliga rutiner, delegation och mandat, men också god kultur och samverkan. Utan dessa 
grundstenar är en effektivisering i form av digitalisering och automatisering svår. Erfarenhet visar också att uthållighet krävs, samt att det  
kräver resurser. Utvecklingsarbete är ingen ”quick fix” utan ett ständigt pågående arbete, i mindre steg, och ”good enough” som ledstjärna.
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Disposition

1. Inledning

• Om uppdraget
• Tillvägagångssätt

2. Genomlysning av Stadsbyggnadsförvaltningen

• Om Stadsbyggnadsförvaltningen 
• Kvalitativa intervjuer 

3. Omvärldsinspiration

4. Sammanfattande slutsatser

• Bilaga: Enheters utvecklingsåtgärder

2
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Utvecklingsområden - Ledningsgruppen

3

Nummer Utvecklingsområden – Förvaltningsövergripande Ansvarig
1 Tillit, prioriteringar och resursfördelning Stadsbyggnadschef

2 Mandat och befogenheter Stadsbyggnadschef

3 Mötesstruktur Stadsbyggnadschef

4 Verksamhetsanpassad organisation Stadsbyggnadschef

5 Ledarskap och ledaridé Stadsbyggnadschef

6 Introduktion av nyanställda Stadsbyggnadschef

7 Gemensamma rutiner, arbetssätt och verktyg Stadsbyggnadschef
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Handlingsplan per utvecklingsområde 
Ledningsgrupp

4

Utvecklingsområde: Tillit, prioriteringar och resursfördelning

• Ökad tillit och samsyn mellan politik, kommunledning och 
förvaltning om prioriteringar och resursfördelning 

• Tema ”Tillit” på nämndernas strategidagar 2021

• Löpande arbete

Målsättning: Ansvarig/Resurser:

Förväntat resultat:

Åtgärd och tidplan:

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Stadsbyggnadschef

• Nyckelresurser:
• Ordföranden/Presidier i politiska organ
• Kommunchef

• Övriga resurser:
• Enhetschefer 

• Utvecklad dialog och samsyn utifrån politiska intentioner 
samt uppsatta mål

• Långsiktigt stärkt prioritering av de viktigaste frågorna för 
att skapa förutsägbarhet och planering

• Stärk en effektiv planering och resursallokering för 
maximalt nyttjande av tillgängliga resurser

• Skapa samsyn kring innehåll, omfattning och förväntat 
resultat av uppdrag och utredningar

• Förtydligad konsekvens av beslut som medför behov av 
omprioriteringar av resurser

204



© Startpoint Advisory AB

M
aj

 2
02

1

Handlingsplan per utvecklingsområde  
Ledningsgrupp

5

Utvecklingsområde: Mandat och befogenheter

• Ökad effektivitet och resursutnyttjande genom 
tydliggjorda mandat och befogenheter

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Stadsbyggnadschef

• Nyckelresurser:
• Kommunchef 
• Kanslichef 
• Ekonomichef
• Ordföranden/Presidier i politiska organ

• Övriga resurser: 
• Enhetschefer 

• Kartlägga och dokumentera behov alla enheter. Planera 
för fortsatt arbete – Klart 2021

• Förslag reviderad delegeringsordning Kommunstyrelsen-
april 2022

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvariga/Resurser:

Åtgärd och tidplan:

• Tydliggjord ansvarsfördelning mellan nämnder och 
förvaltningar

• Tydliggjorda gränsdragningar mellan roller/enheter och 
förvaltningar

• Tydliggjort mandat och befogenheter för 
förvaltningschef, enhetschef och medarbetare

• Tydlighet som skapar engagemang och maximerar 
nyttjandegraden av kunskap och resurser i 
organisationen

• Snabbare beslutsprocesser
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Handlingsplan per utvecklingsområde  
Ledningsgrupp

6

Utvecklingsområde: Mötesstruktur

• Tydlig mötesstruktur med förberedd agenda och rätt 
deltagare utifrån befogenhet och kompetens

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Stadsbyggnadschef

• Nyckelresurser: 
• Ordföranden/Presidier i politiska organ
• Kommunchef
• Enhetschefer

• En utvecklad mötesstruktur med förutsättningar för 
prioriterade strategiska diskussioner. Både 
förvaltningsinternt, med nämnder och med externa 
aktörer (tex större byggherrar)

• En mötesstuktur som effektiviserar. Rätt fråga på rätt 
nivå med politik/och eller med förvaltningen. • Inventering befintliga mötesserier och behov. Klart 

december 2021

Målsättning: Ansvarig/Resurser:

Förväntat resultat:

Åtgärd och tidplan:
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Handlingsplan per utvecklingsområde  
Ledningsgrupp

7

Utvecklingsområde: Verksamhetsanpassad organisation

• En effektiv och ändamålsenlig organisation utifrån roller 
och uppdrag

• Löpande översyn av organisation utifrån uppdrag och 
inriktning på verksamhet

• En successivt anpassad organisation utifrån 
förvaltningens uppdrag, måluppfyllelse, fokus och 
utmaningar

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Stadsbyggnadschef

• Övriga resurser: 
• Enhetschefer
• Verksamhetscontroller
• Verksamhetsutvecklare

• Årshjul kompletteras med översyn av organisation från 
2022

• Löpande arbete

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Handlingsplan per utvecklingsområde  
Ledningsgrupp

8

Utvecklingsområde: Ledarskap och ledaridé

• Främjande ledarskap som skapar stärkt organisation

• Säkra ett stärkt ledarskap med chefer som får och tar 
ansvar, med en gemensam grund

• Ökad tillgänglighet och stöd till medarbetare i 
förvaltningen

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Stadsbyggnadschef

• Nyckelresurser:
• HR
• Kommunövergripande ledningsgrupp

• Övriga resurser: 
• Enhetschefer

• Aktivt deltagande i implementeringen av den 
kommungemensamma ledaridén, medarbetaridén och 
värdegrundsarbetet

• Löpande arbete

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Handlingsplan per utvecklingsområde  
Ledningsgrupp

9

Utvecklingsområde: Introduktion av nyanställda

• Skapa en välkomnande och informativ 
introduktionsprocess för snabb uppstart

• En gemensam introduktion för alla i förvaltningen, med 
enhetsspecifika delar

• Stärkt känsla av ”välkomnande” för att snabbare komma 
in i ny roll och verksamhet

• Ökad grad av gemenskap och kunskap om andra enheter

• Ökad kunskap i IT-system, användningsområden och 
systemförståelse 

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Stadsbyggnadschef

• Nyckelresurs:
• Verksamhetsutvecklare

• Övriga resurser: 
• Enhetschefer
• HR
• Kommunledningskontoret
• IT

• Förslag till gemensam rutin presenteras innan slutet av 
2021

• Enhetsspecifika rutiner arbetas fram när den 
gemensamma rutinen är beslutad

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Handlingsplan per utvecklingsområde  
Ledningsgrupp

10

Utvecklingsområde: Gemensamma rutiner, arbetssätt och verktyg

• Skapa god grund för en effektiv och kvalitativ verksamhet 
inom hela förvaltningen

• Stärkt samordning mellan enheter för att säkra en hög 
effektivitet och en hög kvalitet i hela förvaltningen

• Samordnad utveckling, tydliga strukturer och rutiner till 
stöd för medarbetare i förvaltningen

• Enkelhet i dokumentation, rapportering och uppföljning

• Effektivare remisshantering av rapporter och handlingar 
som berör och påverkar förvaltningens arbete

• Minskad sårbarhet i förvaltningen genom tydliga 
strukturer och rutiner

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Stadsbyggnadschef

• Nyckelresurser:
• Kommunledningskontoret

(Kansli, IT, Ekonomi, Upphandling) 

• Övriga resurser: 
• Verksamhetsutvecklare
• Verksamhetscontroller
• Enhetschefer
• GIS-samordnare

• Löpande arbete

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområden - Exploateringsenheten

11

Nummer Utvecklingsområden – Exploatering Ansvarig

1 Projektmodell för byggprojekt Exploateringschef

2 Projektdirektiv – ekonomi för byggprojekt Exploateringschef

3 Projektdirektiv – ekonomi för stadsbyggnadsprojekt Exploateringschef

4 Projektledningsverktyg Exploateringschef

5 Tydligt ägarskap Exploateringschef

6 Process byggprojekt Exploateringschef

7 Process stadsbyggnadsprojekt Exploateringschef

8 Mål på enhets- och medarbetarnivå Exploateringschef

9 Diariehantering Exploateringschef
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Handlingsplan per utvecklingsområde
Exploateringsenheten  

12
* SBF Stadsbyggnadsförvaltningen, UF – Utbildningsförvaltningen, SF - Socialförvaltningen

Utvecklingsområde: Projektmodell för byggprojekt

• En fastställd projektmodell för våra byggprojekt och som 
alla berörda i kommunorganisationen jobbar efter

• Tydlig transparant koppling mellan vår byggprocess och 
politiska beslut

• Effektiv genomförandeprocess av kommunens 
byggprojekt

• Ökad förståelse för byggprocessen inklusive dess 
hantering av projektekonomi

• Förbättrad projektkvalitet och ekonomi, utifrån satta 
tidsramar 

• Utvecklad beslutsprocess med tydliggjorda 
beslutspunkter och resurstillsättning utifrån framtagen 
projektmodell

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Exploateringschef

• Nyckelresurser: 
• Stadsbyggnadschef
• Kommunchef
• Ekonomichef
• Byggprojektledare

• Övriga resurser: 
• Förvaltningschefer på SBF, UF och SF*
• Kommunstyrelsens ordförande

• Förankring av projektmodell i organisationen under året 
(2021) för att före årets slut kunna erhålla ett internt 
beslut för fastställelse

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Handlingsplan per utvecklingsområde  
Exploateringsenheten

13
* SBF = stadsbyggnadsförvaltningen, UF = Utbildningsförvaltningen, SF = Socialförvaltningen, BUN = Barn- och utbildningsnämnden, SN = Socialnämnden

Utvecklingsområde: Projektdirektiv - ekonomi för byggprojekt 

• Transparent och effektiv ekonomihantering av 
investeringsprojekt

• Fastställd finansieringsprocess för våra bygg- och 
anläggningsprojekt 
(Bilaga till projektmodell - byggprojekt)

• Förstärkt förtroende och förståelse för ekonomiska utfall 
i projekten

• Förtydligad finansieringsprocess för våra bygg- och 
anläggningsprojekt 

• Tydliggjorda investeringsramar för projektgenomförande 
utifrån behov/målsättning

• Fastställda nyckeltal för att effektivisera nödvändiga 
behov av ytor inom byggprojekten av 
samhällsfastigheter i syfte att hålla ned 
projektkostnader

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Exploateringschef

• Nyckelresurser: 
• Ekonomichef
• Byggprojektledare

• Övriga resurser: 
• Förvaltningschefer på SBF, UF och SF*
• Kommunchef
• Ordförande i KS, BUN, SN*
• Gatu- och parkchef
• Fastighetschef

• Fastställd bilaga Projektdirektiv - ekonomi för 
byggprojekt inför sommaren år 2022

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Handlingsplan per utvecklingsområde
Exploateringsenheten  

14
* SBF = stadsbyggnadsförvaltningen, UF = Utbildningsförvaltningen, SF = Socialförvaltningen,

Utvecklingsområde: Projektdirektiv – ekonomi för stadsbyggnadsprojekt 

• Transparent och effektiv ekonomihantering av 
stadsbyggnadsprojekt

• Fastställd finansieringsprocess för våra 
stadsbyggnadsprojekt 
(Bilaga till projektmodell för stadsbyggnadsprojekten)

• Mer förståelse och bättre förutsättningar för att 
ekonomiskt genomföra stora stadsbyggnadsprojekt

• I ett tidigt skede av stadsbyggnadsprojekten transparant 
tydliggöra projektens långsiktiga investeringsramar för 
projektgenomförande 

• Förstärkt förtroende och förståelse för ekonomiska 
kostnader i stadsbyggnadsprojekten

• Förtydligad finansieringsprocess för våra 
stadsbyggnadsprojekt 

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Exploateringschef

• Nyckelresurser: 
• Ekonomichef
• Projektledare stadsbyggnadsprojekt

• Övriga resurser: 
• Förvaltningschefer på SBF, (UF och SF)*
• Kommunchef
• Kommunstyrelsens ordförande
• Gatu- och parkchef
• Fastighetschef

• Fastställd bilaga Projektdirektiv - ekonomi för 
stadsbyggnadsprojekt under år 2022

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Handlingsplan per utvecklingsområde
Exploateringsenheten  

15
* SBF- Stadsbyggnadsförvaltningen

Utvecklingsområde: Projektledningsverktyg 

• Stärkt projektstyrning/projektledning med ökad kvalitet

• Transparens gentemot förvaltningschefer, ekonomichef 
och kommunchef avseende projektens tid och 
ekonomiska hantering.

• Förbättrad projekthantering med effektivare nyttjande 
av resurser

• Tydliggjord projektstyrning och projektledning

• Lättare att följa upp framdrift och rapportering i 
projekt – ekonomi, kvalité och tid

• Tydliggjort ansvar – vem förväntas göra vad

• Tydliggjord projektdokumentering – mallar, rutiner och 
styrning  

• Uppdaterad och utökad kontoplan

• Ökad insyn och förståelse för vår hantering av 
stadsbyggnadsprojekt och byggprojekt

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Exploateringschef

• Nyckelresurser: 
• Medarbetare på enheten

• Övriga resurser: 
• Ekonomicontroller
• Chefer på SBF*

• Klart till hösten 2021 med minst ett projekt från 
stadsbyggnadsprojekten samt ett från byggprojekten 
upplagt i systemet för fullskalig användning

• Utvärdering av upplagda projekt skall ske inför hösten 
och före 2021 års slut skall samtliga relevanta stora bygg-
och stadsbyggnadsprojekt finnas inlagda i systemet

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Handlingsplan per utvecklingsområde
Exploateringsenheten  

16

Utvecklingsområde: Tydligt ägarskap 

• Ökad effektivitet och resursutnyttjande utifrån politiska 
intentioner och prioriteringar

• Stärka den gemensamma prioriteringsdiskussionen kring 
frågor för utveckling – gemensam bild mellan politik och 
förvaltning

• En prioriteringslista för arbetsuppgifter inklusive 
prioritering av vilka stadsbyggnadsprojekt och 
byggprojekt exploateringsenheten förväntas utföra

• Gemensam förståelse politik och enhet för behov av att 
prioritera arbetsuppgifter

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Exploateringschef

• Nyckelresurser: 
• Stadsbyggnadschef
• Kommunchef
• Ordföranden/Presidier i politiska organ

• Löpande arbete

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:

216



© Startpoint Advisory AB

M
aj

 2
02

1

Handlingsplan per utvecklingsområde
Exploateringsenheten  

17
* SBF Stadsbyggnadsförvaltningen, UF – Utbildningsförvaltningen, SF - Socialförvaltningen

Utvecklingsområde: Process byggprojekt

• En gemensam byggprojektprocess för Vaxholms stad, med 
gemensam förståelse för roller och ansvar

• Tydliggjord process och projektstyrning

• Ökad effektivitet och kvalitet i genomförande

• Tydliggjorda beslutspunkter 

• Gemensam förståelse för projektresurser – enskilt 
projekt och samlat för totalen

• Tydliggjorda ansvar

• Tydliggjord koppling till Vaxholms stads samlade 
investeringsbehov och ekonomisk påverkan på 
kommunen

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Exploateringschef

• Nyckelresurser: 
• Stadsbyggnadschef
• Verksamhetscontroller
• Medarbetare på enheten

• Övriga resurser: 
• Kommunchef
• Förvaltningschefer UF och SF* 
• Enhetschefer SBF*
• Ekonomichef

• Ett påbörjat förankringsarbete under år 2022

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Handlingsplan per utvecklingsområde
Exploateringsenheten  

18
* SBF Stadsbyggnadsförvaltningen

Utvecklingsområde: Process stadsbyggnadsprojekt

• Utifrån framtagen projektmodell för 
stadsbyggnadsprojekt förankra en gemensam 
stadsbyggnadsprocess för Vaxholms stad, med gemensam 
förståelse för roller och ansvar

• Tydliggjord process och projektstyrning

• Ökad effektivitet och kvalitet i genomförande

• Tydliggjorda beslutspunkter 

• Gemensam förståelse för projektresurser – enskilt 
projekt och samlat för totalen

• Tydliggjorda ansvar

• Tydliggjord koppling till Vaxholms stads samlade 
investeringsbehov och ekonomisk påverkan på 
kommunen

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Exploateringschef

• Nyckelresurser: 
• Stadsbyggnadschef
• Verksamhetscontroller
• Medarbetare på enheten

• Övriga resurser: 
• Enhetschefer på SBF* 

• Ett påbörjat förankringsarbete på enhetschefsnivå inom 
stadsbyggnadsförvaltningen under år 2021

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Handlingsplan per utvecklingsområde
Exploateringsenheten  

19

Utvecklingsområde: Mål på enhets- och medarbetarnivå

• Fastställa enhetsmål och aktiviteter som tydliggör den 
”röda tråden” från kommunövergripande målområden 
ner till den enskilde medarbetarens arbetsinsatser

• Tydliggörande av enhetsmål och aktiviteter som stärker 
medarbetarnas förståelse och insikt i hur deras enskilda 
arbetsinsatser hänger samman med politikens 
övergripande mål och målområden

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Exploateringschef

• Nyckelresurser: 
• Verksamhetscontroller

• Övriga resurser: 
• Medarbetare på enheten

• Före sommaren år 2021 säkerställa nya enhetsmål och 
aktiviteter

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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20

Utvecklingsområde: Diariehantering

• Korrekt och förenklad hantering av diarieföring och 
uppsökande av dokument i befintliga ärenden i Evolution

• Effektivare nyttjande av exploateringsenhetens resurser

• Klarlagt hur vi inom exploateringsenheten effektivast 
kan använda Evolution i sökandet av dokument och 
handlingar som underlättar våra arbetsuppgifter

• Intern rutin för diarieföring av nödvändiga handlingar 
och dokument

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Exploateringschef

• Nyckelresurser: 
• Kanslichef
• Stadsbyggnadschef

• Övriga resurser: 
• Plankoordinator på exploateringsenheten
• Medarbetare på enheten

• Löpande arbete

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområden - Planenheten

21

Nummer Utvecklingsområden – Planenheten Ansvarig

1 Tydligt ägarskap Planchef

2 Mötesstruktur Planchef

3 Rutiner och mallar Planchef
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Handlingsplan per utvecklingsområde  
Planenheten

22

Utvecklingsområde: Tydligt ägarskap

• Tydligt ägarskap i framtagande och utveckling av 
enhetens arbete utifrån politiska intentioner och 
prioriteringar

• Ökad motivation inom enheten med fullt ägarskap och 
föredragande av planfrågor

• Förstärkt tillit i dialog mellan medarbetare och politik

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Planchef

• Nyckelresurser: 
• Stadsbyggnadschef

• Övriga resurser: 
• Sakansvarig planarkitekt

• Utvecklas i dialog med politiken

En utvecklad delegeringsordning för Kommunstyrelsen är en 
förutsättning för tydliggörande

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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23

Utvecklingsområde: Mötesstruktur

• Utvecklad mötesstruktur och innehåll för att stärka 
dialog och tillit

• Gemensam förståelse för mötesstruktur, frekvens, 
omfattning, samt agenda för frågor – både strategiska 
men också mindre avstämningsfrågor

• Stöd för att stärka dialog och tillit för 
prioriteringsdiskussioner

• Säkra effektiv information och hög transparens i 
planfrågor med politik och internt

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Planchef

• Nyckelresurser: 
• Stadsbyggnadschef
• Sakansvarig planarkitekt
• Exploateringschef

• Översyn av mötesstrukturer startat våren 2021, beräknas 
klart hösten 2021

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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24

Utvecklingsområde: Rutiner och mallar 

• En väl fungerande planprocess med relevanta 
stöddokument

• Minska sårbarhet genom tydliga strukturer och rutiner 
och gemensam process och dokumentation kring 
planfrågor

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Planchef

• Nyckelresurser: 
• Sakansvarig planarkitekt

• Övriga resurser: 
• Medarbetare på enheten

• Löpande arbete

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområden - Fastighetsenheten

25

Nummer Utvecklingsområden – Fastighet Ansvarig
1 Internhyrespolicy socialförvaltningen Fastighetschef

2 Underhållsplan Fastighetschef

3 Investeringar Fastighetschef

4 Brandskyddspolicy Fastighetschef

5 Medborgarservice Fastighetschef

6 Kommunikationsrutin Fastighetschef

7 Processkartläggning Fastighetschef

8 IT-strategi och digitaliseringsplan Fastighetschef

9 Mål på enhets- och medarbetarnivå Fastighetschef

10 Dokumenthanteringsplan Fastighetschef
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26

Utvecklingsområde: Internhyrespolicy Socialförvaltningen

• Tydliggjord ansvarsfördelning mellan hyresgäst (HG) och 
hyresvärd (HV) samt att möjliggöra ett effektivt 
nyttjande av lokal- och bostadsbeståndet

• Inventerade ytor per objekt

• Beräknad självkostnad per kvm

• Utforma internhyresmodell med tydliga hyresprinciper

• Uppdaterad gränsdragningslista mellan HG och HV

• Internhyresavtal med tydlig fördelning av HG-ansvar och 
villkor för uppsägning

• Forum för protokollförd dialog mellan HG och HV

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Fastighetschef

• Nyckelresurser: 
• Socialförvaltningen
• Ekonomienheten

• Färdigt utkast till beslut september

• Implementerad modell till budget 2022

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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27

Utvecklingsområde: Underhållsplan

• Långsiktig plan för tekniskt underhållsbehov

• Bättre förutsättningar för planering, information och 
utförande av underhåll

• Verksamhet utan oplanerade driftavbrott

• Objektspecifika planer uppdelade per anläggningstyp

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Fastighetschef

• Nyckelresurser: 
• Fastighetsförvaltare

• Skolor och förskolor färdigställt 2022

• Löpande arbete

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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28
*Nämnden för teknik, fritid och kultur

Utvecklingsområde: Investeringar

• Effektivare arbetssätt

• Tydligare mandat för tjänstepersoner

• Bättre insikt och förståelse för nämnden

• Riktlinjer för beställningar av fysiska åtgärder

• Investeringsrutiner för TFK*

• Bättre förutsättningar för planering och utförande av 
åtgärder

• Bättre uppföljning av åtgärder

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Fastighetschef

• Nyckelresurser: 
• Stadsbyggnadschef
• Ekonomichef
• Kanslichef

• Övriga resurser: 
• Fastighetsförvaltare
• Byggprojektledare
• Tekniska enheten

• Beslut riktlinjer hösten 2021

• Implementerade riktlinjer 2022

Förutsättningar:
Förvaltningen kan utreda och förbereda. Fortsatt arbete är 
beroende av andra förvaltningar och politiska beslut.

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområde: Brandskyddspolicy

• Övergripande målsättning är att säkerställa stadens 
arbete med Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

• Delmål är att säkerställa uppdaterade 
gränsdragningslistor för brandskyddsarbete

• Övergripande förväntat resultat är att ha en ny 
brandskyddspolicy som är väl förankrad i stadens 
organisation. 

• Förväntning av delmål är att ha gränsdragningslistor för 
samtliga av stadens verksamhetslokaler 

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Fastighetschef

• Nyckelresurser: 
• Fastighetsförvaltare
• Säkerhetschef

• Övriga resurser: 
• Samtliga verksamhetschefer

• Ny policy beslutad i slutet av 2021

• Gränsdragningslistor för verksamhetslokaler framtagna 
till hösten 2021

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområde: Medborgarservice

• Ökad service till medborgare och hyresgäster

• Ökad transparens

• Effektivare arbetssätt genom nytt 
ärendehanteringssystem för att öka tillgänglighet, 
svarstid, åtgärd

• Möjlighet till uppföljning

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Fastighetschef

• Nyckelresurser: 
• Verksamhetskoordinator
• Verksamhetsutvecklare

• Ärendehanteringssystem implementerat, våren 2021

• Löpande arbete med kontinuerlig utveckling av e-tjänster 
och e-blanketter

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområde: Kommunikationsrutin

• Kommunikation är en naturlig del av pågående projekt 
och vid plötsligt uppkomna händelser

• Årlig kommunikationsplan

• Medvetenhet om hur vi kommunicerar och när

• Ökad information till våra målgrupper

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Fastighetschef

• Nyckelresurser: 
• Verksamhetskoordinator
• Kommunikationsenheten

• Övriga resurser: 
• Övriga på förvaltningen

• Fastställt arbetssätt hösten 2021

• Löpande arbete

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområde: Processkartläggning 

• Processer för avtalsskrivning kartlagda

• Processarbetet antas leda till tydliga gränsdragningar 
och arbetssätt för enhetens medarbetare

• Tydliga processer för avtalsskrivning antas leda till 
effektivare hantering av ärenden där socialförvaltningen 
är avtalsägare

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Fastighetschef

• Nyckelresurser: 
• Verksamhetscontroller
• Socialförvaltningens verksamhetscontroller

• Övriga resurser: 
• Medarbetare på enheten

• Publicerade processer våren 2022

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområde: IT-strategi och digitaliseringsplan

• IT-strategin (Strategi för digitalisering) med tillhörande 
dokument är framtagen för att genom 
kommungemensamma mål skapa en färdplan för stadens 
fortsatta digitalisering.

• Tillgång till bredband

• Uppdatera stadens IT-infrastrukturprogram

• Modern hård- och mjukvara

• Identifiera och budgetera för implementering av 
nya verksamhetsstöd

• Säkerställa att: 
• enheten har hård- och mjukvara
• bredbandstillgång till egna verksamhetslokaler
• bredbandstillgång till bostäder

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Fastighetschef

• Nyckelresurser: 
• IT-enheten
• Tekniska enheten

• Övriga resurser: 
• Övriga enheter på förvaltningen
• Säkerhetschef
• Upphandlingsenheten

• Framtagande av gemensam digital verksamhetsplan 
under hösten 2021

• Ny IT-infrastruktursplan beslutad under 2022

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområde: Mål på enhets- och medarbetarnivå

• Säkerställa koppling mellan verksamhetens mål och 
kommunens övergripande mål

• Ökad styrning från politik 

• Enhetens mål är väl förankrade hos verksamhet och 
politik

• Målen är genomförbara, mätbara samt påverkningsbara

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Fastighetschef

• Nyckelresurser: 
• Verksamhetscontroller

• Övriga resurser: 
• Medarbetare på enheten

• Underlag till strategidag klart 20 maj

• Sammanställt förslag augusti 2021 (inför yttrande till mål 
och budget)

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:

234



© Startpoint Advisory AB

M
aj

 2
02

1

Handlingsplan per utvecklingsområde  
Fastighetsenheten

35

Utvecklingsområde: Dokumenthanteringsplan

• Dokumenthanteringsplan uppdaterad och beslutad

• Processbaserad dokumenthanteringsplan underlättar 
förståelsen och tydliggör sambanden mellan de 
aktiviteter och de dokument/handlingar som uppstår

• Dokumenthanteringsplanen följer kommunens 
gemensamma struktur

• En övergripande kvalitetssäkring av 
informationshanteringen

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Verksamhetscontroller

• Nyckelresurser: 
• Kansliet/huvudregistrator
• Fastighetschef

• Övriga resurser: 
• Verksamhetskoordinator
• Medarbetare på enheten

• Beslutad dokumenthanteringsplan slutet 2021

• Publicerad övergripande process hösten 2021

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområden – Tekniska enheten

36

Nummer Utvecklingsområden – Tekniska enheten Ansvarig
1 Ansvar och roller Gatu- och parkchef

2 Tydligt ägarskap Gatu- och parkchef

3 Rutiner, mallar och avtal Gatu- och parkchef

4 Underhållsplan Gatu- och parkchef

5 Kartunderlag Gatu- och parkchef

6 Medborgarservice Gatu- och parkchef

7 Mål på enhets- och medarbetarnivå Gatu- och parkchef

8 Kommunikationsrutin Gatu- och parkchef

9 Dokumenthanteringsplan Gatu- och parkchef
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37

Utvecklingsområde: Ansvar och roller

• Stärkt kultur och teamkänsla, med tydliggjorda ansvar 
utifrån kompetens, och minskad sårbarhet

• Stärkt gemensam kultur och därigenom ökad grad av 
samverkan och minskad sårbarhet inom enheten

• Tydliggjorda roller och ansvar utifrån nuvarande 
kompetens och organisatoriska behov

• Utvecklade roll- och uppdragsbeskrivningar utifrån roll 
och ansvar

• Säkerställa redundans för olika roller genom ökad grad 
av involvering i varandras ansvarsområden

• Tydliggöra behov utifrån framtida rekryteringar

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Gatu- och parkchef

• Nyckelresurser: 
• Medarbetare på enheten

• Löpande arbete som påbörjats 

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområde: Tydligt ägarskap 

• Ökad effektivitet och resursutnyttjande genom 
tydliggjorda mandat och befogenheter i organisationen

• Anpassad delegeringsordning för Nämnden för teknik, 
fritid och kultur utifrån de likartade ansvarsområden 
som tekniska enheten och fastighetsenheten har 

• Tydliggjorda gränsdragningar mot fastighetsenheten och 
exploatering 

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Gatu- och parkchef

• Nyckelresurser: 
• Stadsbyggnadschef
• Kommunchef
• Kanslichef
• Fastighetschef

• Löpande arbete

• Förslag på reviderad delegeringsordning, klart 2022

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområde: Rutiner, mallar och avtal

• En effektiv och kvalitativ verksamhet genom utvecklade 
rutiner och stöddokument

• Minska sårbarhet genom tydliga strukturer och rutiner 
och gemensamma processer och dokumentation

• Utvecklade riktlinjer, tekniska anvisningar, handböcker,  
ritningsarkiv och verktyg för ordning & reda

• Enkelhet i dokumentation, rapportering och uppföljning

• Förutsättningar för att kunna arbeta långsiktigt och 
undvika ”brandkårsutryckningar”

• Inventering och uppföljning av arrendeavtal

• Rutin för användning av allmän platsmark

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Gatu- och parkchef

• Nyckelresurser: 
• Medarbetare på enheten

• Löpande arbete som redan påbörjats. 

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:

239



© Startpoint Advisory AB

M
aj

 2
02

1

Handlingsplan per utvecklingsområde  
Tekniska enheten

40

Utvecklingsområde: Underhållsplan 

• Långsiktig plan för tekniskt underhållsbehov och 
investeringar

• Bättre förutsättningar för planering och utförande av 
underhåll och investeringar

• Bättre uppföljning av åtgärder

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Gatu- och parkchef

• Nyckelresurser: 
• Gatuingenjör
• Trafikhandläggare
• Parkingenjör (Fritidschef)

• Övriga resurser
• Ekonomicontroller

• Löpande arbete

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområde: Kartunderlag

• Uppdaterade kartunderlag inför upphandlingar

• Tydliga underlag för entreprenör gällande 
ansvarsområden

• Marknadsmässiga driftavtal med minskat riskpåslag och 
ÄTA från entreprenörer vid anbudslämning och 
utförande

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Gatu- och parkchef

• Nyckelresurser: 
• Gatuingenjör
• Trafikhandläggare
• Parkingenjör (Fritidschef)
• GIS-ingenjör

• Övriga resurser: 
• GIS-samordnare

• Löpande arbete

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområde: Medborgarservice

• Ökad service till medborgare, föreningar och företag

• Ökad transparens

• Effektivare arbetssätt genom nytt 
ärendehanteringssystem för att öka tillgänglighet, 
svarstid och åtgärder

• System för lokalbokningar och bidragssystem

• Samordning och uppföljning av schakttillstånd

• Möjlighet till uppföljning av statistik från föreningar och 
felanmälningar 

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Gatu- och parkchef

• Nyckelresurser: 
• Fritidschef
• Samordningsansvarig
• Markförvaltare

• Övriga resurser: 
• Enhetens medarbetare

• Ärendehanteringssystem implementerat

• System för lokalbokningar och bidragssystem i drift 
hösten 2021

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområde: Mål på enhets- och medarbetarnivå

• Säkerställa koppling mellan verksamhetens, nämndens 
och kommunens mål

• Enhetens mål är väl förankrade hos verksamhet och 
politik

• Målen är genomförbara, mätbara samt påverkningsbara

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Gatu- och parkchef

• Nyckelresurser: 
• Verksamhetskontroller

• Övriga resurser: 
• Medarbetare på enheten

• Underlag till strategidag klart 20 maj

• Sammanställt förslag augusti 2021 (inför yttrande till mål 
och budget)

• Löpande arbete

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområde: Kommunikationsrutin

• Kommunikation är en naturlig del av pågående projekt 
och vid plötsligt uppkomna händelser

• Årlig kommunikationsplan

• Medvetenhet om hur vi kommunicerar och när

• Ökad information till våra målgrupper

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Gatu- och parkchef

• Nyckelresurser: 
• Verksamhetsutvecklare
• Kommunikationsenheten

• Övriga resurser: 
• Enhetens medarbetare

• Fastställt arbetssätt hösten 2021

• Löpande arbete

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområde: Dokumenthanteringsplan

• Dokumenthanteringsplan uppdaterad och beslutad

• Processbaserad dokumenthanteringsplan underlättar 
förståelsen och tydliggör sambanden mellan de 
aktiviteter och de dokument/handlingar som uppstår

• Dokumenthanteringsplanen följer kommunens 
gemensamma struktur

• En övergripande kvalitetssäkring av 
informationshanteringen

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Verksamhetscontroller

• Nyckelresurser: 
• Gatu- och parkchef
• Kansliet/huvudregistrator

• Övriga resurser: 
• Verksamhetskoordinator
• Medarbetare på enheten

• Beslutad dokumenthanteringsplan slutet 2021

• Publicerad övergripande process hösten 2021

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Tjänsteutlåtande 
2021-09-08 

Änr TFK 2021/104.059 
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 

 

Försäljning av källarlokal 

Förslag till beslut 
Nämnden för teknik, fritid och kultur beslutar;  

 Förvaltningen får i uppdrag att sälja källarlokal på Gröna Lund 1 på öppen marknad.  
 Fastighetschef får i uppdrag att teckna försäljningsavtal även om beloppet överstiger delegation. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsenheten har inventerat beståndet och identifierat en lokal med låg nyttjandegrad som enligt 
enhetens bedömning bör avyttras. Lokalen har tidigare använts som centralarkiv. 
 
Lokalen ägs i bostadsrättsform och ingår i bostadsrättsföreningen Gröna Lund och omfattar cirka 100 
kvm. Lokalen är otillgänglig, placerad i skyddsrum och saknar ljusinsläpp. Nyttjandegraden är i dagsläget 
låg och utan åtgärder antas behovet av att behålla lokalen som fortsatt låg även i framtiden.   

Förvaltningen efterfrågar därför mandat att sälja av bostadsrätten på öppen marknad med hjälp av 
mäklare. Mäklare direktupphandlas för uppdraget.  

Bedömning 
Förslaget bedöms endast ha positiva effekter.  

Finansiering 
Förslaget kräver ingen särskild finansiering. 

Förslagets konsekvenser 
Förslaget får konsekvensen att lokalbeståndet minskar med ca. 100 kvm källarlokal.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande – Försäljning av källarlokal 

För åtgärd:  Alexander Wahlstedt, sbf

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Alexander Wahlstedt 
Fastighetschef 
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Utredningsuppdrag upplåtelse av skjutbana 

Förslag till beslut 
Nämnden för teknik, fritid och kultur ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att upplåta 
skjutbana på Rindö på kort sikt.  

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har tagit över flertalet områden från militären på östra Rindö, bland dessa ingår två 
skjuthallar som i dagsläget inte nyttjas av staden.  

Det pågår diskussioner kring hur området på Rindö 3:1 skall nyttjas på lång sikt men ännu är inget 
beslutat.  

En förfrågan om att nyttja området för att förvara och torka trä samt eventuellt ha möbelsnickeri har 
inkommit till förvaltningen.  

Fastighetsenheten anser att det vore lämpligt att få till en kortsiktig upplåtelse av platsen till dess att en 
långsiktig plan beslutats.  

Målsättningen med upplåtelsen är att inte dra på sig kostnader för upprustning av lokalerna och skriva 
ett kortare lokalupplåtelseavtal med avstående från besittningsskydd.  

Fastighetsenheten efterfrågar därför ett utredningsuppdrag för att se över lämpligheten i förslaget och 
teckna ett kortare avtal.   

Måluppfyllelse 
Förslaget styr mot målet om att den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött.   

Finansiering 
Förslaget kräver ingen särskild finansiering. 

Förslagets konsekvenser 
Förslaget antas leda till att sänka vakansgraden samt minska risken för vandalisering.  

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Alexander Wahlstedt 
Fastighetschef 
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Tjänsteutlåtande 
2021-09-08 

Änr TFK 2021/105.282 
2 av 2 

 
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande – Utredningsuppdrag upplåtelse av skjutbana, 2021-09-08 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Raul Koger, sbf 

För kännedom: Alexander Wahlstedt, sbf
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Utestående uppdrag, redovisning till nämnd 2021-09-23 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning 

Förvaltningen överlämnar redovisning i form av lista över utestående uppdrag. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Utestående uppdrag, redovisning till nämnd 2021-09-23 
Sammanställning, utestående uppdrag 2021-09-08 

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

 Maria Poutamo, SBF 

För kännedom: Susanne Edén, SBF 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Alexander Wahlstedt 
Fastighetschef 

252



Nämnden för teknik, fritid och kultur
Utestående uppdrag till Tekniska enheten och Fastighetsenheten Senast uppdaterad: 20210508

Nr.* Rubrik* Beskrivning* Beslutsdatum* Status* Förvaltningens kommentar Förvaltning Handläggare Uppskattad
tidsåtgång (intern)

Uppskattade externa
kostnader

Klart senast* Ansvarig
enhet

1 Belysningsplan dnr.
50/2014.317

Förvaltningen har uppdrag att påbörja arbetet 2015 med att stegvis
byta ut kvicksilverlampor i stadens gatubelysning med inriktning mot
en framtidssäker och energisnål lösning i dagsläget, LED armatur.
Kostnaderna läggs in i mål- och budgetarbetet från 2015 och
framöver. Föraltningen får i uppdrag att lägga en genomföraneplan
för utbyte av armatur med tidsplan och kostnader.

2014-08-28§54 Pågående Utbytet påbörjades 2016. Nästa etapp att
påbörja är bl a Petersberg och Rindö.

SBF 2015-2022 TE

2 Strategi för kultur- och
fritidsaktiviteter

Uppdrag från KF §69. Hur fördelar vi pengarna? Det behövs ett
nuläge och en vision för vad kommunen ska erbjuda. Kulturrådets
roll?

2014-12-15
2017-11-16

Pågående Utkast till Idrottsstrategi framtagen SBF 2020 TE

3 Åtgärder vid stadens
återvinningscentral

Utredningsuppdrag ges avseende lämplig disposition av Hammaren
3 med intilliggande område avseende markbehov och -nyttjande för
kommunens driftsentreprenör som ett resultat av förslag till ny
utformning av ÅVC.

2015-03-12§22 Pågående Stadens åtgärder färdigstäldla,
Roslagsvattens åtgärder pågående, beräknad
invigning i december 2021,
genomförandeavtal beslutat av nämnd

SBF 2021 dec FE

4 Uppdrag GC-väg Rindö Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 2017/130.311 Pågående Byggstart etapp 3 beräknas till HT 21,
upphandling inväntar godkännande

SBF 2019-2021 TE

5 Kommunstyrelsen ger
nämnden för teknik,
fritid och kultur i
uppdrag att genomföra
åtgärder för att
säkerställa säkra
skolvägar.

För att möta ökade kostnader för skolskjuts ska det säkerställas att vi
har fler säkra skolvägar än idag, vilket därmed anses minska behovet
av skolskjuts framöver.

KS 2018/144.059 Pågående Pågår i projektgrupp med UF, nya
upphämtningsplatser klart under 2021, ny
infart till Söderfjärdsskolan planeras

2022 TE/FE

6 Utökad infartsparkering
Engarn

TFK 2015/78.269 Pågående Besiktning sker i aug/sept 2021 TE

7 Utredning av
användning bergrum

Installation av skyddsvärn färdigställt, vidare utredning av
användning planeras.

2017/179.299 Vilande Önskemål om att byta lokal finns från SSBF,
övrigt nyttjande av berggrum ligger vilande.

SBF ev 2020 FE

8 Fiber till kommunala
fastigheter

Fiber i egen regi, installation, drift och skötsel, ska upphandlas TFK 2019/94.380 Pågående Kortsiktigt avtal klart. Förberedelser för
upphandling klart, viss oklarhet kring rådighet
återstår

SBF 2020-2021 TE

9 Uppdrag gällande
nyttjanderättsavtal på
Eriksö friluftsområde

Förvaltningen får i uppdrag att se över samtliga upplåtelseavtal på
Eriksö friluftsområde Vaxön 1:38 samt återkomma med avtalsförsalg

TFK 2019/138.261 Pågående Föreningarnas avtal förhandlas, tillfälligt
nyttjanderättsavtal på plats och nytt
långsiktigt avtal slutförhandlas

SBF VT 2021 FE

10 Uppdrag om
framtagande av
internhyresmodell

Tar fram internhyresmodell för socialförvaltningen, i samband med
beslut om ny modell skall återrapport av implementerad modell för
BUN rapporteras.

2020-04-23 §2020/24-
TFK Pågående

Beslutat av tfk, SN samt KS skall besluta
under hösten

SBF VT 2021
FE

11
Uppdrag om att uppföra
anläggning för solenergi
på Resarö skola

Fastighetsenheten har fått i uppdrag att utrett alternativ för
placering av anläggning för solenergi och föreslagit Resarö skola,
nämnden har sedan givit enheten i uppdrag att utföra åtgärden.

2020-12-10 §2020/75-TFKPågående
Fastighetsenheten är Resarö skola och
planerar att anlägga solpaneler. Arbete i
utredningsskede

SBF 2021 FE

12
Uppdrag om översyn av
riktlinjer för
seniorbostadskö

Fastighetsenheten har fått i uppdrag att se över riklinjerna för
seniorbostadskön för att effektivisera handläggningen. Riktlinjerna
skall skickas på remissförfarande till PRO och SPF.

2020-12-12 §2020/77-TFKPågående
Förslag på nya riklinjer tas fram och kommer
under våren skickas till PRO och SPF för
yttrande. Projektet är för tillfället
nedprioriterat, målsättning om att lyfta
förslag till hösten.

SBF VT 2021 FE

13 Morfarsstugan
Tenöbadet

Fastighetsenheten har fått i uppdrag att utreda möjligheterna att
bedriva verksamhet samt återkomma med förslag på upplåtelseavtal

2021-05-27 §2021/43-TFKPågående Arbetet pågår, kontakt med roslagsvatten
och SRMH påbörjad

SBF HT 2021 FE

14
Ny Scoutlokal

Fastighetseheten har fått i uppdrag att förhandla fram och teckna
arrendeavtal om 25 år med Scouterna

2021-05-27 §2021/51-TFKPågående
Arbete pågår, Scoutföreningen arbetar med
underlag till bygglov, förvaltningen har tagit
fram nybyggnadskarta

SBF HT 2021 FE

253



Bevakningslista andra nämnder
Nr.
*

Rubrik* Beskrivning* Beslut Status* Förvaltningens kommentar Förvaltning Klart Ansvarig enhet

1 Underhålls- och
investeringsplaner

BUN 2018/§101, KS
2019/20.162 §12

Pågående Okulärbesiktning pågår, objektsbaserade
underhållsplaner kommer ligga till grund för

M&B 2021

BUN ht 2020 FE

2 Trafiksituationen vid
Kronängsskolan/Söderfj
ärdsskolan/Resarö skola

BUN 2019/§32,
2019/§48, KS

2019/123.512 §85

Pågående Pågår utredning  under 2021  samt några
mindre insatser större delen planeras till

2022

Uppdrag TFK TE/FE

3 Behov av ny lokal för
daglig verksamhet LSS

Förvaltningen har fått i uppdag att utreda möjlig placering och
utformning av lokal för en daglig verksamhet

SN 2019/47.012, KS
2019/116.734, §72

Pågående Förvaltningen har fört dialog med
verksamheten och kartlagt behov. Inga

vakanta lokaler finns att tillgå på Vaxön och
inga utpekade medel finns

SOC FE
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-8 Eriksö
camping -
utredning
suppdrag,
Dnr
43/2014.0
59,

Uppdrag att ta fram ett
investeringsunderlag  och en
etappindelning med målbilden att
uppfylla Svensk Campings
standardbedömning för 3-stjärnig
anläggning.

2014-04-
10§23
2014-06-
10§42
2015-05-
21§43

Avslutas Underlag framtaget,
vissa åtgärder
utförda. Nytt
uppdrag se Änr:
2019/138.261

SBF/FE 2019 FE

-7 Utredning
suppdrag
vägbank
kolerakyrk
ogården

Utreda risk för skador eller ras 2018/188.311Avslutas Pågående,
återrapporterades
hösten 2019,
löpande mätning av
rörelser i
vägbanken.

TFK 2020-
2021

TE

-6 Annat
uppdrag (i
samband
med
markavtal
med Sv
Infrastrukt
ur)

Enheten får i uppdrag att ta fram
generella riktlinjer för schakt- och
ledningsarbeten i stadens
mark/Teknisk handbok

2014-12-
04§77

Avslutas Riktlinjer för schakt
och ledning klart.
(Karl E) Tekniska
handbok ej lämpligt
pga.
organisationsens
storlek, hänvisar till
andra kommuners
handbäcker vid
beställning

SBF 2020 TE

Utreda
möjlighet
en att
införa
gågata på
Hamngata
n

Tekniska enheten utreder
möjligheten att införa gågata på
Hamngatan delen Rådhusgatan-
Kaptensgatan

2015-02-
19§10
2020-04-
23§19

Avslutas Permanent gågata
beslutad,
utvärdering av
ändrad funktion
pågår

SBF 2020 TE

-4  Resarö
bollplan,
Dnr
59/2014.8
21,

Uppdrag:
- att ta fram ett
investeringsunderlag för
konstgräs på Resarö Bollplan.
- att undersöka möjligheter och
kostnad för att utöka bollplanen
till godkända
mått för matchspel.
- att ta fram förslag på enklare
omklädningsrum och förråd som
ska kunna betjäna både bollplan
och andra motionärer i området.

2014-04-10§26Avslutas Geoteknisk
utredning/dagvatte
nutredning
färdigställd och
återrapporterad till
nämnd

SBF 2020 TE
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-3 Nämndinit
iativ 1
2020-08-
27

Verksamhetsanpassning av
Resarö skolas idrottshall - Sätta
upp spegel

Avslutas

Utfört FE

-2 Nämndinit
iativ 2
2020-08-
27

Ta fram förslag på arrendeavtal
med verksamhetsutövare på
Resarö bollplan

Avslutas

Avtal skrivet TE

-1 Uppdrag
om
utredning
av
ishallens
upprustni
ngsbehov

2018-12-
13
218§50/T
FK

Avslutas
Utredningsuppdrag
bör lyftas på PLU

2021

FE

0 Upphandli
ng av
driftteknis
k
fastighetsf
örvaltning

Fastighetsenheten har fått i
uppdrag att ta fram
upphandlingsunderlag för ny
upphandling av tjänsten
driftteknisk fastighetsförvaltning.

2020-12-10 §2020/69-TFKAvslutas Staden fick rätt i
domstol efter
överklagan, avtal
tecknat och ny
avtalsstart är 2021-
09-01

SBF VT 2021 FE
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Sammanträdesdatum för nämnden för teknik, fritid och kultur 2022 

Förslag till beslut 
Nämnden för teknik, fritid och kulturs sammanträdestider för år 2022 fastställs till:  

17 februari, 21 april, 19 maj (strategidag), 25 augusti, 22 september, 10 november samt 8 december.  

Starttiden för nämndens sammanträden fastställs till 18:00. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdestider för år 2022. Styrande datum för 
förslaget har varit de månader som fastslagits i kommunallagen, bl.a. för skattesats och bokslut. 
Förslaget har tagits fram även med de krav den beslutade budget- och bokslutsprocessen ställer och har 
i så stor utsträckning det är möjligt tagit hänsyn till skollov etc.  
 
I enlighet med den av fullmäktige beslutade beredningsprocessen kommer kommunledningskontoret 
även ta fram datum för ordförandeberedning och datum för inlämnande av handlingar till förvaltningen.  

Sammanträdena för nämnderna föreslås börja kl. 18:00. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Anette Lingesund, 2021-09-01 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Nämndsekreterare TFK 

För kännedom: Nämndens ledamöter och ersättare 
Susanne Edén, sbf 
Alexander Wahlstedt, sbf 
Maria Poutamo, sbf  
Ylva Rasch, klk

Kommunledningskontoret 
Anette Lingesund 
Nämndsekreterare 
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Tjänsteutlåtande 
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1 av 1 
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Redovisning av delegeringsbeslut till 2021-09-23 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar delegeringsbeslut fattade och anmälda till nämndens sammanträde den  
23 september 2021 §§ 45-50. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2021-09-09 
Rapport över fattade delegeringsbeslut §§ 45-50, utskriven 2021-09-09 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Anton Davidsson 
Dataskyddsombud/Nämndsekreterare 
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