Iakttagelser
Vilka mål har satts upp?
Övergripande mål för kommunikation
I kommunikationspolicyn redovisas stadens övergripande mål för kommunikation. Följande mål presenteras:
1.

Vaxholms stad ska ha en aktuell, trovärdig, proaktiv, och modern intern och extern kommunikation som bidrar till att
skapa goda relationer med våra målgrupper och en positiv bild av Vaxholms stad.

2.

Den externa informationen ska sprida kunskap om och skapa engagemang bland medborgarna för kommunala
frågor, med målet att stimulera till aktivitet och medinflytande. Vaxholms stad ska finnas där medborgarna är och
erbjuda kommunikation och dialog med våra målgrupper utifrån deras villkor.

3.

Vaxholms stad ska ha en hög tillgänglighet till media och en proaktiv och öppen kontakt i syfte att erbjuda korrekta
fakta och en realistisk bild av vår verksamhet.

4.

Våra målgrupper ska uppleva en god tillgänglighet och ett gott bemötande i kontakten med våra verksamheter.

5.

Inom Vaxholms stad ska en strävan efter samarbete över verksamhetsgränserna finnas. Den interna
kommunikation ska stimulera till samarbete, skapa kännedom om Vaxholms stads verksamheter, mål och
aktiviteter, främja vi-känslan, skapa en stark och enhetlig Vaxholms stadskultur som främjar ett starkt varumärke.
Kommunikation ska ske i gemensamma kanaler.

Inom ramen för denna förstudie har vi inte tagit del av något resultat av denna uppföljning utöver resultatet av de
uppföljningar som görs av målen som finns i Mål och budget 2020-2022.
Vaxholms stad
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Iakttagelser
Vilka mål har satts upp?
forts.
Nämndernas mål
På fråga om vilka mål som avser service och tillgänglighet hänvisas till följande mål som beslutats i Mål och budget 20202022. Under området kvalitet finns ett antal mål med tillhörande med bäring på god service som kännetecknas av god
tillgänglighet och gott bemötande.
Nedan redovisas kommunstyrelsens mål för god tillgänglighet, bemötande och service.
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Iakttagelser
Vilken uppföljning görs inom området?
Uppföljning av beslutade mål i Mål och budget
Kommunövergripande
Följande uppföljningar genomförs som berör service och tillgänglighet:
●
●
●

SCB:s medborgarundersökning
Servicemätning, i denna mätning redovisas resultatet på förvaltningsnivå.
Serviceundersökning företag genom SBA-Stockholm Business Alliance

Undersökningarnas resultat presenteras för berörda nämnder och kommunstyrelsen och utgör underlag och ingår som en
integrerad del i processen för mål- och resultatstyrning. Resultaten utgör tillsammans med andra resultat och
utvärderingar underlag för nulägesanalysen som i sin tur är underlag för de områden som prioriteras i mål och budget
både på nämnds- och förvaltningsnivå.
I KS tertialrapport 2 beskrivs det utvecklingsarbete som har skett för att arbeta mot KS mål: Invånarna och företagen
erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service

Vaxholms stad
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Iakttagelser
Vilken uppföljning görs inom området?
forts.
Uppföljning av beslutade mål i Mål och budget
Uppföljning på enhetsnivå (KLK)
På kommunledningskontoret (enhetsnivå) följs bland annat de aktiviteter upp som är planerade för att arbeta mot målet:
Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service. Enheterna sammanfattar sitt arbete och
resultat mot målet i delårsrapport och årsredovisning. Uppföljning görs i verksamhetssystemet Stratsys.
Planering och åtgärder
Om målnivån för en indikator inte uppnås (blir röd) ska KS/nämnden upprätta en åtgärdsplan som sedan följs upp och
redovisas varje tertial. KS och SBN har indikatorer som berör service och tillgänglighet där målnivån inte uppnåddes 2019
och har därför antagit åtgärdsplaner.
I KS och nämndernas yttrande 2021 beskrivs det fortsatta utvecklingsarbete som kommer att genomföra för att arbeta mot
målen.
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Mål inom området kvalitet - 1
(service och tillgänglighet)
På följande sidor redovisas de mål med tillhörande indikatorer (grönmarkerade) som staden särskilt anser vara mål för
tillgänglighet och service år 2021. Vi noterar att mål inte formulerats för BUN där målen snarare formulerats kring trygghet
istället.
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Mål inom området kvalitet - 2
(service och tillgänglighet)
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Slutsatser

Efter genomförd förstudie framkommer följande:
•
•
•
•
•
•
•

Det finns riktlinjer som berör området.
I mål och budget, inom målområde kvalitet finns mål med bäring på service och tillgänglighet med tillhörande
indikatorer.
Resultat av de uppföljningar som görs följs upp och redovisas inom ramen för mål- och budgetprocessen.
Uppföljning av målen som avser service och tillgänglighet görs bl.a. genom olika enkätundersökningar som
redovisas på en aggregerad nivå i delårsrapport och årsredovisning.
Nämnderna följer upp sina mål och vid avvikelse redovisas en handlingsplan med aktiviteter för att nå målet.
Inom ramen för budgetprocessen och nämndernas yttrande över mål och budget 2021 beskriver SBN och KS som
inte når sina mål varför måluppfyllelsen ser ut som den gör och vilka åtgärder som ska vidtas/ vidtagits.
Enheterna på KLK följer var och en upp planerade aktiviteter (för att nå målet om tillgänglighet och service) i
verksamhetssystemet Stratsys.

Utifrån gjorda iakttagelser kan vi inte se att det föreligger ett behov av att i nuläget genomföra någon fördjupad granskning
avseende service och tillgänglighet.

Vaxholms stad
PwC

507

14

8 december 2020

Carin Hultgren
Uppdragsledare

pwc.se

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna ] enligt de
villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 23 april 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:
Revisionsfråga

Kommentar

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens
krav och god
redovisningssed?

Uppfyllt

Är resultaten i
delårsrapporten
förenliga med de av
fullmäktige fastställda
målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns
förutsättningar att målen
kommer att uppnås?

Uppfyllt

Grundat på vår översiktliga
granskning har det inte kommit
fram några omständigheter som
ger oss anledning att anse att
delårsrapporten för Vaxholm stad
inte, i allt väsentligt, är upprättad i
enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Vissa
mindre avvikelser mot LKBR och
RKR R17 har noterats.
Bedömningen i delårsrapporten är
att balanskravet kommer att
uppfyllas för år 2020.

Ja, vår bedömning är att resultaten
i delårsrapporten är förenliga med
de av fullmäktige fastställda målen
för god ekonomisk hushållning
(dvs, det finns förutsättningar för
att såväl de finansiella som de
verksamhetsmässiga målen
kommer att uppnås för år 2020).
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Inledning
Bakgrund
Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

●

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Avgränsning och Metod
Granskningen av delårsrapporten omfattar:
●

Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-08-31,

●

Förvaltningsberättelsens innehåll,

●

Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.
Granskad delårsrapporten är tjänstemannabehandlad. Delårsrapporten behandlas av
kommunstyrelsen 2020-10-29 och fullmäktige behandlar delårsrapporten 2020-11-16.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisnignsekonom.
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Iakttagelser och bedömningar
Lagens krav och god redovisningssed
Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för
perioden uppgår till 30,7 mnkr. Styrelsen kommer att ha överlämnat rapporten inom
lagstadgad tid till fullmäktige.
Vi noterar i vår granskning av räkenskaperna att det finns ett mindre, ej väsentligt,
klassificeringsfel avseende anläggningstillgångar. Det finns tillgångar som staden har
klassificerat som materiella, men som borde ha klassificerats som immateriella.
Vi noterar att det finns en differens på Kassa & Bank mellan huvudbok och
engagemangsbesked från banken. Differensen visar att kassan är ca 5,8 mnkr högre än
vad som finns redovisat i huvudboken, vilket förklaras av att det finns leverantörsfakturor
motsvarande 5,8 mnkr som har definitivbokats och därmed betalningsbokats 2020-0831 trots att betalning skedde först 2020-09-01. Vi menar att staden bör hitta rutiner för
att framgent säkerställa att huvudbok och kassan hos banken överensstämmer vid
bokslutsdagen.
Vi noterar också att balansräkningen inte är helt uppställd enligt Lag om kommunal
bokföring och redovisning (LKBR) vad gäller Panter och ansvarsförbindelser. Vidare
noterar vi att redovisningsprinciper samt upplysningar om säsongvariationer och
cykliska effekter som har påverkat verksamheten inte finns i not, utan i andra delar av
delårsrapporten. Enligt RKR R17 ska detta finnas som not i delårsrapporten. Slutligen
noterar vi att redovisningen av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som
fastställts för den löpande verksamheten finns med i delårsrapporten, dock inte i
förvaltningsberättelsen i enlighet med RKR R17.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för Vaxholm stad inte, i allt
väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
Vissa mindre avvikelser mot LKBR och RKR R17 har noterats. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.

God ekonomisk hushållning
Med utgångspunkt från Vaxholms stads vision har kommunfullmäktige fastställt tre
övergripande målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Områdena kvalitet och
livsmiljö omfattar verksamheternas resultat medan området ekonomi omfattar insatta
resurser. Dessa båda perspektiv utgör grunden för bedömning av god ekonomisk
hushållning.
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Vaxholms stad har även tre finansiella mål som ingår i målområdet ekonomi:
-

budgetavvikelsen ska inte vara negativ,
resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent,
soliditeten för kommunen ska inte understiga 35 procent.

Utöver de övergripande finansiella målen har även nämnderna egna mål och
indikatorer.
Iakttagelser
Mål
I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2020.
Av redovisningen framgår att samtliga av de tre övergripande finansiella målen
prognostiseras att uppfyllas för helåret 2020. Av redovisningen framgår vidare att
samtliga av verksamhetsmålen för målområde livsmiljö prognostiseras att uppfyllas
(uppfyllt eller på väg att uppnås). För målområde kvalitet och ekonomi är prognosen att
en majoritet av målen kommer vara uppnådda eller på väg att uppnås.
Graden av måluppfyllelse för tertial 2, 2020 är baserat på:
•
•

resultat för 2020 i de fall detta finns för helår,
en prognos för resultatet i de fall resultat för 2020 (helår) ännu ej finns tillgängligt, (gäller
till exempel budgetavvikelse).

Detta innebär att det är prognosen för ekonomiskt utfall för helåret 2020 som
bestämmer färgen även om utfallet för tertial två visar annorlunda.
Prognosen visar att mer än 50 procent av den aggregerade måluppfyllelsen kommer att
vara uppfylld (grönt) eller på väg att uppfyllas (gult) inom alla tre målområdena, vilket är
det uppsatta kriteriet för god ekonomisk hushållning. Med bakgrund av detta är
prognosen enligt delårsrapporten att Vaxholms stad kommer att ha en god ekonomisk
hushållning för helåret 2020.
Utförlig redovisning av mål och indikatorer samt kommentarer finns under avsnitt för
respektive målområde i delårsrapporten.
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Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget 2020.
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som
fullmäktige fastställt i budget 2020.

2020-10-07

Carin Hultgren

Richard Möell Vahul

Uppdragsledare

Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Vaxholms stad enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan som en del av den
obligatoriska revisionsplanen för år 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del
av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Granskningsrapport
Södra Roslagen miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH)
På uppdrag av Täby kommuns och Vaxholms kommuns förtroendevalda revisorer har
vi översiktligt granskat nämndens verksamhet och ekonomiska redovisning för år
2020.
Granskningen har omfattat:
- Bedömning av nämndens mål och måluppföljning.
- Bedömning av nämndens egen uppföljning av intern kontroll.
- Översiktlig granskning av nämndens delårsbokslut.
- Översiktlig granskning av nämndens årsbokslut.
Enligt nämndens årsredovisning har året, med anledning av covid-19-pandemin,
inneburit stora förändringar för hur nämnden och verksamheten arbetar.
Verksamheten har fått anpassa tillsynsarbetet för att vara möjligt att genomföras trots
pandemins påverkan. Trots förändrade arbetssätt ser måluppfyllelsen bra ut. Det
ekonomiska utfallet är dock inte lika tillfredställande. Med anledning av covid-19 har
verksamhetens arbetssätt behövt anpassas till nya omständigheter. Detta har inneburit
att all tillsyn som hade planerats inte har kunnat utföras under året vilket i sin tur har
påverkat nämndens ekonomi då intäkter inte kommit in enligt plan.
Kommunfullmäktige i Täby kommun har fastställt inriktningsmål som är gemensamma
för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av
SRMH:s verksamheter under 2020 har kommunfullmäktige fastställt två mål.
Resultatet är att målen uppnåtts. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid
årets slut bedöms som mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden
med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.
För år 2020 redovisar nämnden en negativ avvikelse med 1,4 mnkr vilket motsvarar
23 % av budgeterade nettokostnader. Den negativa avvikelsen består främst av lägre
intäkter till följd av att antalet verksamheter som nämnden bedrivit tillsyn på minskat
under året samt att vissa former av tillsyn inte kan bedrivas så länge covid-19 pågår.
Vi kan konstatera att nämndens verksamhet och ekonomi har påverkats i stor
utsträckning av effekter av pandemin. Vi rekommenderar nämnden att fortsatt följa upp
nämndens ekonomiska utveckling under 2021.
Vår granskning har inte gett upphov till några anmärkningar mot Södra Roslagens
Miljö- och hälsoskyddsnämnd eller nämndens ledamöter.
Täby 2021-03-10
KPMG AB
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Micaela Hedin
Certifierad kommunal revisor
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Protokoll Kommunstyrelsen
2021-03-25
Änr KS 2021/35.109
1 av 1

§ 49 Hållbarhetsredovisning 2020
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Vaxholms hållbarhetsredovisning är en separat rapport som kompletterar årsbokslutet 2020. Den utgör
ett led i ett systematiskt arbete med styrning mot ett attraktivt och hållbart Vaxholm.
Avsikten med redovisningen är att flera ska kunna ta del av vad som genomförts i hållbarhetsarbetet
inom Vaxholms stad, kopplat till de globala målen och Agenda 2030. Redovisningen beskriver också en
del av de utmaningar som kommunen står inför inom den närmaste framtiden. Redovisningen är en del
av kommunens kvalitativa hållbarhetsarbete och ligger i linje med det politiska uppdraget att
implementera Agenda 2030 i kommunens verksamhetsstyrning. När hållbarhetsstrategin 2021-2030 är
antagen blir processen och arbetet med målen tydligare för alla verksamheter.
Redovisningen avser kalenderåret 2020 och är en frivillig del av årsbokslutet som utgår från Agenda
2030 men också miljöprogram och strategi för social hållbarhet som var gällande under året.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2021-03-17/§ 14
Hållbarhetsredovisning 2020, tjänsteutlåtande
Hållbarhetsredovisning 2020, reviderad 2021-03-10

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Madeleine Larsson hållbarhetschef
Kristina Eriksson miljöstrateg

För kännedom:

Marie Wiklund, kommunchef

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-17
Änr KS 2021/35.109
1 av 1

§ 14 Hållbarhetsredovisning 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Vaxholms hållbarhetsredovisning är en separat rapport som kompletterar årsbokslutet 2020. Den utgör
ett led i ett systematiskt arbete med styrning mot ett attraktivt och hållbart Vaxholm.
Avsikten med redovisningen är att flera ska kunna ta del av vad som genomförts i hållbarhetsarbetet
inom Vaxholms stad, kopplat till de globala målen och Agenda 2030. Redovisningen beskriver också en
del av de utmaningar som kommunen står inför inom den närmaste framtiden. Redovisningen är en del
av kommunens kvalitativa hållbarhetsarbete och ligger i linje med det politiska uppdraget att
implementera Agenda 2030 i kommunens verksamhetsstyrning. När hållbarhetsstrategin 2021-2030 är
antagen blir processen och arbetet med målen tydligare för alla verksamheter.
Redovisningen avser kalenderåret 2020 och är en frivillig del av årsbokslutet som utgår från Agenda
2030 men också miljöprogram och strategi för social hållbarhet som var gällande under året.

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

Handlingar
Hållbarhetsredovisning 2020, tjänsteutlåtande
Hållbarhetsredovisning 2020, 2021-03-08

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Madeleine Larsson hållbarhetschef
Kristina Eriksson miljöstrateg

För kännedom:

Marie Wiklund, kommunchef

……………………….
Ordförande
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Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-03-03
Änr KS 2021/35.109
1 av 2
Kommunledningskontoret
Kristina Eriksson
Miljöstrateg

Hållbarhetsredovisning 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Vaxholms hållbarhetsredovisning är en separat rapport som kompletterar årsbokslutet 2020. Den utgör
ett led i ett systematiskt arbete med styrning mot ett attraktivt och hållbart Vaxholm.
Avsikten med redovisningen är att flera ska kunna ta del av vad som genomförts i hållbarhetsarbetet
inom Vaxholms stad, kopplat till de globala målen och Agenda 2030. Redovisningen beskriver också en
del av de utmaningar som kommunen står inför inom den närmaste framtiden. Redovisningen är en del
av kommunens kvalitativa hållbarhetsarbete och ligger i linje med det politiska uppdraget att
implementera Agenda 2030 i kommunens verksamhetsstyrning. När hållbarhetsstrategin 2021-2030 är
antagen blir processen och arbetet med målen tydligare för alla verksamheter.
Redovisningen avser kalenderåret 2020 och är en frivillig del av årsbokslutet som utgår från Agenda
2030 men också miljöprogram och strategi för social hållbarhet som var gällande under året.

Bedömning
Hållbarhetsarbetet drivs i linje med de aktuella styrdokumenten och har under året lett till många viktiga
insatser, aktiviteter och resultat inom hållbarhetsområdet och måluppfyllelse av kommunens
övergripande målområden; kvalitet, livsmiljö och ekonomi.

Måluppfyllelse
Hållbarhetsredovisningen 2020 ger en bild av vilket arbete som genomförts under respektive globalt mål
samt vilka utmaningar kommunen står inför inom respektive område framåt. Hållbarhetsarbetet bidrar
till måluppfyllelse inom samtliga kommungemensamma målområden. Dock kvarstår mycket arbete,
framförallt inom målen för klimat, vatten och biologisk mångfald.
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Genom att årligen redovisa kommunens hållbarhetsarbete blir det lokala arbetet med Agenda 2030
mera synligt och kan på så sätt bli en utgångspunkt för prioriteringar och styrning mot de
kommunövergripande målen.
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utveckling. Det är upp till oss alla att se till att resan blir framgångsrik.”
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På väg mot en hållbar framtid
Du håller årets hållbarhetsredovisning för Vaxholms stad i din hand. Den beskriver hur vi steg för steg
arbetar för att nå ett hållbart samhälle. Med sikte mot de globala hållbarhetsmålen som världen
enats om utvecklar vi vår stad och gör den bättre, för alla oss som bor här, besökare och för
kommande generationer.
Jag hoppas att denna redovisning skapar nyfikenhet, stolthet och en vilja att vara med i utvecklingen
framåt. Tillsammans utvecklar vi Vaxholm, du och jag gör skillnad.
Året som gått har varit utmanade på många sätt och präglats av Corona-pandemin. Ändå har många
initiativ och åtgärder vidtagits, som tar oss närmare de globala målen.
Vi har gått med i SKR:s modellkommuner för jämställdhet i syfte att tillsammans med andra
kommuner sporra varandra att stärka kvalitén i våra verksamheter och tjänster, så att vi fördelar
resurser och bemöter kvinnor och män, flickor och pojkar jämställt.
Vi har bytt uppvärmning i Rindö sporthall från direktverkande el till bergvärme, en investering som
innebär att vi hushållar med el och satsar på förnybar energiproduktion. Det bidrar till en hållbar
energi och bekämpar klimatförändringarna.
Vi har antagit en strategi för att arbeta barnrättsbaserat utifrån att barnkonventionen blivit lag,
satsat i våra parker vilket gagnar både en god hälsa och biologisk mångfald samt instiftat
fiskefredningsområden för att gagna vårt hav och våra marina resurser.
Allt med en god ekonomisk hushållning som grund.
Åtgärderna ovan bidrar till olika globala mål och ibland kanske de bidrar till flera. Det är bra eftersom
alla mål hänger ihop och alla behöver bli uppfyllda för att vi ska leva i ett hållbart samhälle.

Varsågod att ta del av årets hållbarhetsredovisning och låt dig inspireras!

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

1.1 Varför hållbarhetsredovisa?
Vaxholms hållbarhetsredovisning kompletterar stadens årsbokslut, som en separat del. Vi har
redovisat stadens hållbarhetsarbete sedan 2014. Redovisningen utgör ett led i ett systematiskt
arbete med styrning mot ett attraktivt och hållbart Vaxholm. Avsikten med rapporten är att fler ska
kunna ta del av vad som genomförts, vart vi står idag och vilka utmaningar vi står inför i arbetet med
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För bolag av en viss storlek är det lagstiftat att en
hållbarhetsredovisning ska göras, men för offentlig verksamhet är det frivilligt. Det finns därför ingen
tydlig vägledning för hur kommunerna ska hållbarhetsrapportera.
Vaxholms stad har en betydande roll i arbetet med att visa vägen mot hållbar utveckling lokalt.
Genom våra demokratiska processer och uppdrag kan vi skapa engagemang, få genomslag och
åstadkomma förändring i arbetet. Kommunen är en viktig part i genomförandet inom bland annat
omsorg, skola och samhällsplanering. Vaxholms stad ska implementera målen och Agenda 2030 i alla
stadens verksamheter enligt politiskt beslut KS 2017-10-26/§ 114 och en hållbarhetsstrategi ska tas
fram under 2020/2021. Den ska ange riktningen och vilka strategiska åtgärder som ska prioriteras
fram till 2030, baserat på agendans mål och delmål.
Våra nuvarande lokala styrdokument inom ekologisk och social hållbarhet; Miljöprogram för Vaxholm
2014 - 2020 (antagen 2014-02-10) och Vaxholms strategi för social hållbarhet 2014 - 2020 (antagen
2014) anger prioritering och riktning för stadens hållbarhetsarbete fram till och med år 2020.

2. Hållbarhetsåret 2020
2.1 Strategiskt övergripande hållbarhetsarbete
Hållbarhetsenheten har under året fortsatt att utveckla strukturer och arbetssätt för att uppnå ett
kvalitativt hållbarhetsarbete i hela organisationen. Enheten är en resurs och ett stöd i
hållbarhetsarbetet och deltar i genomförandet av aktiviteter, kampanjer samt ansöker om bidrag för
att göra utredningar och ta fram kunskapsunderlag. Enheten samordnar uppföljningen och ansvarar
för hållbarhetsredovisningen.
Inom hållbarhetsredovisningen används begreppet intressenter. För att kommunens verksamheter
ska bedrivas hållbart, är engagerade och medvetna medarbetare en viktig förutsättning. Andra
betydelsefulla intressenter är myndigheter, näringsliv och våra kommuninvånare.

Arbetet med Hållbarhetsstrategi 2021–2030
Hållbarhetsenheten driver arbetet med att ta fram ett styrdokument som visar riktning och
strategiska åtgärder för det framtida hållbarhetsarbetet. Strategin skall beskriva vilka av de globala
målen och delmålen som är relevanta för Vaxholms stad. Den ska vara ett verktyg för att planera och
prioritera arbetet med ekologisk, ekonomiskt och social hållbarhet i kommunens verksamheter och i
hela kommunen.
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Protokoll Kommunstyrelsen
2021-03-25
Änr KS 2021/35.109
1 av 1

§ 49 Hållbarhetsredovisning 2020
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Vaxholms hållbarhetsredovisning är en separat rapport som kompletterar årsbokslutet 2020. Den utgör
ett led i ett systematiskt arbete med styrning mot ett attraktivt och hållbart Vaxholm.
Avsikten med redovisningen är att flera ska kunna ta del av vad som genomförts i hållbarhetsarbetet
inom Vaxholms stad, kopplat till de globala målen och Agenda 2030. Redovisningen beskriver också en
del av de utmaningar som kommunen står inför inom den närmaste framtiden. Redovisningen är en del
av kommunens kvalitativa hållbarhetsarbete och ligger i linje med det politiska uppdraget att
implementera Agenda 2030 i kommunens verksamhetsstyrning. När hållbarhetsstrategin 2021-2030 är
antagen blir processen och arbetet med målen tydligare för alla verksamheter.
Redovisningen avser kalenderåret 2020 och är en frivillig del av årsbokslutet som utgår från Agenda
2030 men också miljöprogram och strategi för social hållbarhet som var gällande under året.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2021-03-17/§ 14
Hållbarhetsredovisning 2020, tjänsteutlåtande
Hållbarhetsredovisning 2020, reviderad 2021-03-10

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Madeleine Larsson hållbarhetschef
Kristina Eriksson miljöstrateg

För kännedom:

Marie Wiklund, kommunchef
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-17
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1 av 1

§ 14 Hållbarhetsredovisning 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Vaxholms hållbarhetsredovisning är en separat rapport som kompletterar årsbokslutet 2020. Den utgör
ett led i ett systematiskt arbete med styrning mot ett attraktivt och hållbart Vaxholm.
Avsikten med redovisningen är att flera ska kunna ta del av vad som genomförts i hållbarhetsarbetet
inom Vaxholms stad, kopplat till de globala målen och Agenda 2030. Redovisningen beskriver också en
del av de utmaningar som kommunen står inför inom den närmaste framtiden. Redovisningen är en del
av kommunens kvalitativa hållbarhetsarbete och ligger i linje med det politiska uppdraget att
implementera Agenda 2030 i kommunens verksamhetsstyrning. När hållbarhetsstrategin 2021-2030 är
antagen blir processen och arbetet med målen tydligare för alla verksamheter.
Redovisningen avser kalenderåret 2020 och är en frivillig del av årsbokslutet som utgår från Agenda
2030 men också miljöprogram och strategi för social hållbarhet som var gällande under året.

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

Handlingar
Hållbarhetsredovisning 2020, tjänsteutlåtande
Hållbarhetsredovisning 2020, 2021-03-08

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Madeleine Larsson hållbarhetschef
Kristina Eriksson miljöstrateg

För kännedom:

Marie Wiklund, kommunchef

……………………….
Ordförande
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2021-03-03
Änr KS 2021/35.109
1 av 2
Kommunledningskontoret
Kristina Eriksson
Miljöstrateg

Hållbarhetsredovisning 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Vaxholms hållbarhetsredovisning är en separat rapport som kompletterar årsbokslutet 2020. Den utgör
ett led i ett systematiskt arbete med styrning mot ett attraktivt och hållbart Vaxholm.
Avsikten med redovisningen är att flera ska kunna ta del av vad som genomförts i hållbarhetsarbetet
inom Vaxholms stad, kopplat till de globala målen och Agenda 2030. Redovisningen beskriver också en
del av de utmaningar som kommunen står inför inom den närmaste framtiden. Redovisningen är en del
av kommunens kvalitativa hållbarhetsarbete och ligger i linje med det politiska uppdraget att
implementera Agenda 2030 i kommunens verksamhetsstyrning. När hållbarhetsstrategin 2021-2030 är
antagen blir processen och arbetet med målen tydligare för alla verksamheter.
Redovisningen avser kalenderåret 2020 och är en frivillig del av årsbokslutet som utgår från Agenda
2030 men också miljöprogram och strategi för social hållbarhet som var gällande under året.

Bedömning
Hållbarhetsarbetet drivs i linje med de aktuella styrdokumenten och har under året lett till många viktiga
insatser, aktiviteter och resultat inom hållbarhetsområdet och måluppfyllelse av kommunens
övergripande målområden; kvalitet, livsmiljö och ekonomi.

Måluppfyllelse
Hållbarhetsredovisningen 2020 ger en bild av vilket arbete som genomförts under respektive globalt mål
samt vilka utmaningar kommunen står inför inom respektive område framåt. Hållbarhetsarbetet bidrar
till måluppfyllelse inom samtliga kommungemensamma målområden. Dock kvarstår mycket arbete,
framförallt inom målen för klimat, vatten och biologisk mångfald.
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Förslagets konsekvenser
Genom att årligen redovisa kommunens hållbarhetsarbete blir det lokala arbetet med Agenda 2030
mera synligt och kan på så sätt bli en utgångspunkt för prioriteringar och styrning mot de
kommunövergripande målen.
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”Mänsklighetens och planetens framtid ligger i våra händer. Den ligger även i händerna på dagens yngre
generation, som kommer att föra facklan vidare till kommande generationer. Vi har stakat ut vägen mot hållbar
utveckling. Det är upp till oss alla att se till att resan blir framgångsrik.”
FN, Generalförsamlingen, A/RES/70/1 § 53
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På väg mot en hållbar framtid
Du håller årets hållbarhetsredovisning för Vaxholms stad i din hand. Den beskriver hur vi steg för steg
arbetar för att nå ett hållbart samhälle. Med sikte mot de globala hållbarhetsmålen som världen
enats om utvecklar vi vår stad och gör den bättre, för alla oss som bor här, besökare och för
kommande generationer.
Jag hoppas att denna redovisning skapar nyfikenhet, stolthet och en vilja att vara med i utvecklingen
framåt. Tillsammans utvecklar vi Vaxholm, du och jag gör skillnad.
Året som gått har varit utmanade på många sätt och präglats av Corona-pandemin. Ändå har många
initiativ och åtgärder vidtagits, som tar oss närmare de globala målen.
Vi har gått med i SKR:s modellkommuner för jämställdhet i syfte att tillsammans med andra
kommuner sporra varandra att stärka kvalitén i våra verksamheter och tjänster, så att vi fördelar
resurser och bemöter kvinnor och män, flickor och pojkar jämställt.
Vi har bytt uppvärmning i Rindö sporthall från direktverkande el till bergvärme, en investering som
innebär att vi hushållar med el och satsar på förnybar energiproduktion. Det bidrar till en hållbar
energi och bekämpar klimatförändringarna.
Vi har antagit en strategi för att arbeta barnrättsbaserat utifrån att barnkonventionen blivit lag,
satsat i våra parker vilket gagnar både en god hälsa och biologisk mångfald samt instiftat
fiskefredningsområden för att gagna vårt hav och våra marina resurser.
Allt med en god ekonomisk hushållning som grund.
Åtgärderna ovan bidrar till olika globala mål och ibland kanske de bidrar till flera. Det är bra eftersom
alla mål hänger ihop och alla behöver bli uppfyllda för att vi ska leva i ett hållbart samhälle.

Varsågod att ta del av årets hållbarhetsredovisning och låt dig inspireras!

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

1.1 Varför hållbarhetsredovisa?
Vaxholms hållbarhetsredovisning kompletterar stadens årsbokslut, som en separat del. Vi har
redovisat stadens hållbarhetsarbete sedan 2014. Redovisningen utgör ett led i ett systematiskt
arbete med styrning mot ett attraktivt och hållbart Vaxholm. Avsikten med rapporten är att fler ska
kunna ta del av vad som genomförts, vart vi står idag och vilka utmaningar vi står inför i arbetet med
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För bolag av en viss storlek är det lagstiftat att en
hållbarhetsredovisning ska göras, men för offentlig verksamhet är det frivilligt. Det finns därför ingen
tydlig vägledning för hur kommunerna ska hållbarhetsrapportera.
Vaxholms stad har en betydande roll i arbetet med att visa vägen mot hållbar utveckling lokalt.
Genom våra demokratiska processer och uppdrag kan vi skapa engagemang, få genomslag och
åstadkomma förändring i arbetet. Kommunen är en viktig part i genomförandet inom bland annat
omsorg, skola och samhällsplanering. Vaxholms stad ska implementera målen och Agenda 2030 i alla
stadens verksamheter enligt politiskt beslut KS 2017-10-26/§ 114 och en hållbarhetsstrategi ska tas
fram under 2020/2021. Den ska ange riktningen och vilka strategiska åtgärder som ska prioriteras
fram till 2030, baserat på agendans mål och delmål.
Våra nuvarande lokala styrdokument inom ekologisk och social hållbarhet; Miljöprogram för Vaxholm
2014 - 2020 (antagen 2014-02-10) och Vaxholms strategi för social hållbarhet 2014 - 2020 (antagen
2014) anger prioritering och riktning för stadens hållbarhetsarbete fram till och med år 2020.

2. Hållbarhetsåret 2020
2.1 Strategiskt övergripande hållbarhetsarbete
Hållbarhetsenheten har under året fortsatt att utveckla strukturer och arbetssätt för att uppnå ett
kvalitativt hållbarhetsarbete i hela organisationen. Enheten är en resurs och ett stöd i
hållbarhetsarbetet och deltar i genomförandet av aktiviteter, kampanjer samt ansöker om bidrag för
att göra utredningar och ta fram kunskapsunderlag. Enheten samordnar uppföljningen och ansvarar
för hållbarhetsredovisningen.
Inom hållbarhetsredovisningen används begreppet intressenter. För att kommunens verksamheter
ska bedrivas hållbart, är engagerade och medvetna medarbetare en viktig förutsättning. Andra
betydelsefulla intressenter är myndigheter, näringsliv och våra kommuninvånare.

Arbetet med Hållbarhetsstrategi 2021–2030
Hållbarhetsenheten driver arbetet med att ta fram ett styrdokument som visar riktning och
strategiska åtgärder för det framtida hållbarhetsarbetet. Strategin skall beskriva vilka av de globala
målen och delmålen som är relevanta för Vaxholms stad. Den ska vara ett verktyg för att planera och
prioritera arbetet med ekologisk, ekonomiskt och social hållbarhet i kommunens verksamheter och i
hela kommunen.
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Projektet Glokala Sverige
Vaxholm har, som en av 90 kommuner och regioner, deltagit i det nationella projektet Glokala
Sverige även under 2020. Projektet drivs av FN-förbundet i samverkan med SKR med syfte att utbilda,
engagera och ytterligare stärka upp arbetet för att uppnå de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

Agenda 2030 i stadens mål och resultatstyrning
Agenda 2030 är integrerat i stadens verksamhetsstyrning genom att länka nämndernas mål och
indikatorer till de globala målen. Syftet är dels att följa upp och synliggöra stadens hållbarhetsarbete,
ta fram relevanta nyckeltal att följa över tid samt möjliggöra en analys av hur arbetet ska prioriteras
och vilka åtgärder som behöver vidtas för att vi ska närma oss målen. Det ska också underlätta
uppföljningen av Hållbarhetsstrategin 2021–2030.

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














Här ska vi kunna leva och arbeta i trygghet, med god hälsa, service och inflytande. God ekonomi
är centralt för ett hållbart Vaxholm.
Jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv ska genomsyra all verksamhet, fler ska ha möjlighet
att arbeta i Vaxholm och vi ska erbjuda god omsorg och stimulerande verksamheter. Staden blir
bättre och demokratin stärks när fler är delaktiga.
Det ska vara enkelt att leva miljöriktigt och sunt och Vaxholm ska ligga i framkant i klimatarbetet
och leva upp till den globala klimatöverenskommelsen, maximalt 1.5 grads temperaturökning.
Cykel- och promenadstaden Vaxholm ska utvecklas, fler gångfartsområden ska införas, bättre
cykelstråk och fler cykelparkeringar med tak.
Stadens egna fastigheter ska försörjas av förnybar energi, att nyttja solenergi ska prövas.
Fordon i kommunens verksamheter ska vara miljöklassade. Vid nyanskaffning ska i första hand
elfordon köpas in.
All mat som erbjuds i våra verksamheter ska tillagas lokalt och leva upp till krav på god miljö- och
djuromsorg, vara klimatsmart och antibiotikafritt. Andelen matsvinn ska minska.
Samtliga skolverksamheter ska leva upp till Håll Sverige Rents program grön flagg.
Det ska vara nära och enkelt att återvinna.
Det ska vara lätt att pendla till och från sysselsättning och bostad inom kommunen och till och
från Vaxholm.
Våra grönområden ska förädlas och bidra till biologisk mångfald.
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Nattvandring
Under året har det nattvandrats vid 21 tillfällen. Antal vuxna; 120 (det kan
ha varit samma personer som har vandrat vid flera datum) och två
föreningar. Det är en ökning sedan 2019’s 8a och 2018’s 3 tillfällen.

Dansa utan krav
Dansa utan krav är en framforskad metod vid Universitetssjukvårdens
forskningscentrum som har visat sig framgångsrik för tjejer som upplever
psykosomatiska besvär. Metoden går ut på kravlös dans 2ggr/v utan krav
på prestation. Dans utan krav har genomförts under 2020 av kulturskolan
i samverkan med elevhälsan och 18 elever deltog. Resultaten visade både
bättre upplevd hälsa och en ökad fysisk aktivitet.

Utökad samverkan mellan Social- och Barn- och
utbildningsförvaltningen
Under slutet av 2020 rekryterades en projektledare med målet en ökad
samverkan mellan förvaltningarna med fokus på barn och unga som
identifieras vara i riskzonen för psykisk ohälsa. Inom uppdraget ryms även
att utifrån en kartläggning av befintliga samverkansstrukturer och tidiga
insatser, ta fram förslag på nya, gemensamma, behovsanpassade insatser
i samverkan med befintliga verksamheter.

Coronateam av frivilliga
Coronapandemin präglade året. I Vaxholm var det många som påverkades
men också många som ville hjälpa till. I hemtjänsten skapades tex ett
coronateam av frivillig personal. Teamet ryckte ut i full skyddsutrustning
till de brukare som har misstänkt eller konstaterad covid-19.

En satsning för ökad hälsa hos boendestödets klienter

Varför tycker du att hälsa är viktigt?

-”Jag vet faktiskt inte, vill bara ha
mer idrott i skolan”.

– Vaxholmsbo 2019

Ett nytt projekt genomfördes för boendestödets klienter under året.
Syftet med projektet är att klienterna ska känna ökat självförtroende,
minskad ångest, hitta styrka och nya egenskaper hos sig själva. Målet är
att deltagarna ska utvecklas och fungera i sociala sammanhang, känna
gemenskap och vilja vara en del av samhället. Projektet genomfördes i
Andreaskyrkans lokaler och projektledare var en skådespelare med
erfarenhet av att arbeta med personer med psykisk ohälsa.

Utmaningar framåt
I Vaxholm har vi generellt god självskattad hälsa i den vuxna befolkningen
(78%) och den har ökat sedan 2002 (75%) i alla åldersgrupper utom i den
yngsta, 16–29 år. Kvinnor rapporterar en sämre självskattad hälsa än män
och ju lägre social position, desto sämre uppskattad hälsa. Kommunen har
en växande äldre befolkning, 20,5% 65+ åringar, där förutsättningar för
ett hälsosamt åldrande bör prioriteras. Våra verksamheter ska vara
hälsofrämjande och vi bör fortsatt arbeta för goda levnadsvanor såsom
fysisk aktivitet, goda matvanor och minskat drogbruk för att säkerställa
hälsa och välbefinnande samt minska samhällskostnader och mänskligt
lidande.
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Hållbar energi för alla
Valet av energiform och energianvändningens omfattning påverkar i hög grad
utsläppen av växthusgaser, men har även annan miljöpåverkan. Nu ställer
transportsektorn om till eldrift och till förnybara bränslen. Energisystemet
behöver ställas om för att möta en ökad efterfrågan på el och samtidigt ökad
småskalig lokal produktion från vind och sol.

Energiplanen
Arbetet med att ta fram en aktuell energiplan för 2021–2030 har pågått under
året. Planen beskriver produktion och användning av el, värme och förnybart
bränsle till transporter och innehåller mål för omställning till mera förnybart och
en effektiv energianvändning. Som en följd av arbetet med energiplanen har
regelbundna samverkansmöten hållits med EON elnät.

Samverkan
Kommunen deltagit i projektet ”Eleffektiv kommun”. Energikontoret i StorSthlm
har bjudit in till kompetensutveckling och samverkan för att öka kunskapen om
effektbristen i elnätet. Det har lett fram till konkreta råd om hur kommunerna
kan arbeta med frågan samt en kartläggning av elförbrukning och effekttoppar i
några av kommunens fastigheter.

Energianvändningen i kommunens verksamheter
För uppvärmning av kommunens lokaler och bostäder på Vaxön används
fjärrvärme som till 99 % är fossilfri och produceras i värmeverket på Kullön.
Förnybar och miljömärkt el köps in till kommunens verksamhet. Leverantören är
också certifierad inom systemet för schysst elhandel.
Energianvändningen i kommunens verksamhetslokaler är något högre per
kvadratmeter än föregående år vilket kan bero på skillnader i
utomhustemperaturen och värmebehovet för 2020. Beslut har fattats om att
installera solceller på Resarö skola. I sporthallen på Rindö har
uppvärmningen med direktverkande el bytts ut till bergvärme. Det är en
investering som beräknas vara återbetald inom cirka fyra år.

Energi och klimatrådgivningen
Denna kostnadsfria och oberoende rådgivningsfunktion finansieras av
Energimyndigheten. Både småhusägare och bostadsrättsföreningar har bjudits in
till webbinarier om solel och laddplatser. Ett särskilt möte om solel hölls också för
alla boende och verksamma i skärgården.
I ett samarrangemang mellan Österåkers kommun, Vaxholms stad,
Energikontoret Storsthlm och länsstyrelsen bjöds företagare i skärgården in till
ett hållbarhetsseminarium. Syftet var att informera om stöd och bidrag som finns
att söka för företagen samt tips och råd hur verksamheterna kan bli mer energioch klimatsmarta.

Utmaningar framåt
Energieffektiviseringsarbetet i kommunens fastigheter fortsätter och prioriteras
utifrån de fastigheter som använder mest energi och där åtgärder ger bäst effekt.
Med bättre övervakning och styrning ökar möjligheterna att spara, effektivisera
och kapa effekttoppar. Ökad dialog med verksamheter och boende är en
angelägen åtgärd för att påverka energianvändningen. Det finns ett behov av en
fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur för att möta den snabba omställningen
inom transportsektorn.
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Hållbara städer och samhällen
Målet handlar om att minska städernas negativa miljöpåverkan. Städer och
samhällen ska vara inkluderande och säkra. Det ska finnas överkomliga bostäder
och hållbara transportsystem. Värdefulla naturområden och kulturmiljöer ska
skyddas. Samhället ska vara motståndskraftigt och kunna klara
klimatförändringarna.

Gång och cykel

Arbetet med att bygga ut gång och cykelväg på Rindö har påbörjats. I SCB:s
medborgarundersökning ställs frågor om hur nöjd man som invånare är med
trafiksäkerheten, belysning, snöröjning och underhåll av cykelvägarna. Resultaten
för Vaxholm ligger något under medel, men med en förbättring de senaste åren.

Luftkvaliteten
Generellt är luftkvalitén i Vaxholm bra, men utsläppen från både kommersiell och
privat sjöfart, buss och biltrafik ger förhöjda halter av kväveoxider och partiklar i
området kring färjeläget och Söderhamnen. Det är inte uppmätta halter utan
beräkningar utifrån trafikflöden. Då det ofta är bra vindförhållande och god
omblandning av luften så behöver det inte innebära några förhöjda risker för
hälsan. Kommunen är med i det regionala luftvårdsförbundet som mäter och
övervakar utsläppen till luft i hela länet och angränsande län.

Översiktsplanen
Bild från luftvårdsförbundets rapport

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har pågått under året. För att få ett
bra underlag till planeringen har tillhörande utredningar om natur och
grönområden samt klimatrisker också påbörjats.

Ombyggnad av kajerna
Kajerna i de centrala delarna av Vaxholm är i behov av upprustning. Planeringen
för det här stora arbetet pågått under året. Genom medborgardialog och
särskilda insatser för att höra näringslivet och barnens åsikter och tankar kring
kajerna har många fått möjlighet att ta del av planerna.

Kollektivtrafiken
Försöket med en pendelbåtlinje från Vaxholm till Strömkajen startade och pågår
till att börja med under två år. Om det faller väl ut, kan försöket komma att
permanentas. Att färdas på vattnet är enkelt och effektivt, minskar trängseln på
vägarna och ökar trivseln för de som behöver pendla till jobbet.

Utmaningar framåt
Översiktsplanen ska visa riktningen för ett hållbart samhälle och behöver
innehålla en beskrivning av hur det ska kunna förverkligas på lång sikt.
Återvinningscentralen kommer att byggas ut och samtidigt förväntas ett nytt
regelverk för fastighetsnära insamling beslutas av regeringen. Det förbättrar
möjligheterna till sortering och återvinning av material. Många fastighetsägare
kan behöva anpassa soprum och hämtningsställen för att flera fraktioner ska
kunna hanteras.
Arbetet med klimatanpassning behöver fortsätta för att bedöma de risker som
klimatförändringarna kan medföra på samhällsviktig verksamhet, bebyggelse och
hälsan.
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Hållbar konsumtion och produktion
Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en
nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och
människors hälsa. Konsumtionen av varor, resor och livsmedel har en global
påverkan. Genom att återvinna material, utvinna energi och näring från avfallet
minskar miljöpåverkan. Men det bästa är om mängden avfall minskar. När varor
återanvänds, lagas eller lånas ut får de en längre livslängd och belastningen från
vår konsumtion minskar.

Avfall och återvinning
Roslagsvatten AB ansvarar på uppdrag av kommunen för insamling av avfall och
slam från hushållen samt återvinningsstationen och återvinningsfärjan. Under
året har en ny avfallsplan tagits fram av Roslagsvatten i samarbete med
kommunen. Den beskriver hur avfallsverksamheten ska se ut fram till 2030.
Avfallsmängderna från hushållen har minskat och andelen matavfall har ökat. Det
är ett resultat av att hushållen sorterar bättre. Matavfallsinsamlingen ökade från
35 kg/invånare förra året till 39 kg/invånare 2020.
På Hamngatan finns nu en återvinningsstation för alla förpackningsmaterial samt
textil. Återvinningsstationen vid färjeläget i Rindö hamn har flyttats och utökats
och finns nu vid Rindövägen/Västra Kasernvägen. Planering för ombyggnationen
av återvinningscentralen på Eriksö hår pågått under året. Det kommer att
förbättra tillgängligheten och möjligheterna att sortera framförallt grovavfallet.

Måltider och inköp
Måltidsenheten ansvarar för tillagning av måltider till skola och förskola i
kommunen. Medvetna livmedelsinköp görs utifrån en lista med hållbara
livsmedel. Av den totala inköpsvolymen till skola och förskola var 38 % av varorna
ekologiska.
Måltidsenheten tar också fram ett mått på matens klimatpåverkan. Det är en
beräkning av de olika ingrediensernas klimatbelastning.
De senaste två åren har tallrikssvinnet i Vaxholm halverats. I genomsnitt slängs 50
gram mat per tallrik, varje dag i de svenska offentliga köken. I Vaxholms skolkök
är siffran 18 gram per tallrik. Det motsvarar inte mer än en stor köttbulle per
måltid.
När tävlingen White guide Junior 2020 avgjordes säkrade Vaxholm en hedrande
femteplats i kategorin ”Årets hållbara skolmatskommun”.

Håll Sverige rent - kommun
Varje år tas ett Håll Sverige rent-index fram. Vaxholms hamnade på plats 21 av
290 kommuner. Det är en sammanvägd poäng för medverkan i
skräpplockardagar, andel verksamheter som är anslutna till Grön flagg samt en
bedömning av andra åtgärder för att minska nedskräpningen. Vaxholms stad är
en Håll Sverige rent-kommun.
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Varje år går ett stort antal barn och unga ut i sitt närområde kring skolor och
förskolor för att plocka skräp. I Vaxholm deltog 12 skolor och förskolor med
sammanlagt 1 540 barn och vuxna. Det handlar inte om att städa efter slarviga
vuxna utan det är en pedagogisk aktivitet där barn lär sig om skräp och att inte
skräpa ned.

Hållbara familjer
Under året har vi i ett projekt följt fem familjer i Vaxholm med syftet att sprida
kunskapen om vad hållbar livsstil kan innebära. Deltagarna har visat vad man kan
göra för att leva och tänka mera hållbart utifrån sina egna förutsättningar.
I gruppen har teman om mat, transporter, konsumtion och energi diskuterats.
Vid projektets början beräknades den sammanlagda klimatbelastningen ut via
Klimatkontot.se. Under året har klimatbelastningen minskat med hela 30 %
mycket beroende på att vi inte har rest varken i tjänsten eller långväga resor
privat. Men även inom andra områden har klimatkontot minskat med ca 10 %
för gruppen. På grund av restriktionerna har möten fått ställas in och projektet
har inte kunnat genomföras helt som planerat, men arbetet fortsätter under
2021.
I medeltal släpper vi ut 10 ton koldioxidekvivalenter per person i Sverige men för
att leva hållbart inom planetens gränser bör vi minska utsläppen till 2 ton per år.
Flera av deltagarna i projektet hållbara familjer närmar sig det målet.

Utmaningar framåt
Fortsatt arbete med att ställa miljökrav vid upphandling av varor och tjänster är
ett kraftfullt verktyg för att arbeta med många av de globala hållbarhetsmålen.
Inför beslut om långsiktiga investeringar bör det finnas underlag för att göra en
samlad bedömning av effekter på miljö, hälsa och ekonomi.
Arbetet med den nya avfallsplanen ska startas upp. Det innebär bland annat att
förbättra möjligheterna till sortering, återvinning och återbruk för kommunens
egna verksamheter men också för alla kommuninvånare.
Hållbara familjer är ett sätt att kommunicera kommunens hållbarhetsarbete och
få medborgarna att sprida sitt engagemang. Det kan utvecklas och utökas för att
ge ringar på vattnet.
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Hav och marina resurser
Haven förser oss med ovärderliga resurser och mat. Haven absorberar dessutom
en stor del av den koldioxid och den värme som släpps ut från mänsklig
verksamhet. Havsmiljön påverkas också av utfiske, spridning av miljögifter och
utsläpp av näringsämnen som leder till övergödning.

Kommunalt vatten och avlopp
Roslagsvatten AB ansvarar, på uppdrag av kommunen, för försörjningen av
dricksvatten och hanteringen av dagvatten och avlopp inom
verksamhetsområdet i Vaxholms stad. I Vaxholm har 664 000 m3 dricksvatten
distribuerats under 2020 eller 168 liter per person och dygn, vilket är en relativt
stor förbrukning jämfört med närliggande kommuner. En ny VA-plan har tagits
fram och beslutats under året. Planen beskriver hur reningsverk, ledningsnät och
vattenförsörjningen ska utvecklas under den närmaste framtiden för att möta
behoven som finns för befintliga och nytillkommande bostadsområden.
Roslagsvatten har arbetat med anslutning till kommunalt vatten och avlopp på
Skarpö. Hittills har 86 fastigheter anslutits och resterande kommer att kopplas på
under 2021.

Enskilda avlopp

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor kontrollerar varje år ett antal
enskilda avloppsanläggningar. De anläggningar som inte bedöms vara godkända
medför krav på fastighetsägaren att åtgärda eller anlägga en ny
avloppsanläggning. Vid årets inventering fick 68 % av besökta anläggningar
godkänt. Läckaget av näringsämnen från enskilda avloppsanläggningar kommer
därmed att minska i takt med att bristfälliga anläggningar åtgärdas.

Åtgärder för fisket och vattenkvaliteten

En stor del av Vaxholms vattenområden är påverkade av mänsklig verksamhet
och har en försämrad vattenkvalitet. Under året har ett lokalt åtgärdsprogram för
tre vattenförekomster med tillhörande handlingsplaner tagits fram. Där beskrivs
vilka åtgärder som kan genomföras för att förbättra vattenkvaliteten i just dessa
vattenområden. Programmet ska antas under 2021.
En fiskeinventering i Killingeviken visar att den har ett skyddsvärde som lek- och
uppväxtområde för flera rovfiskar. Fiskefredningsområden har nu instiftats för
både Siviken och Killingeviken för att stärka fiskebeståndet. Det innebär ett
fiskeförbud där mellan den 1 januari och 15 juni.
På Bogesundslandet har ett vattendrag och våtmark blivit till en ”gäddfabrik”
Genom att dämma upp och låta gäddor leka i gynnsamma förhållanden under
våren ökar reproduktionen och antalet små gäddor som sedan kan släppas ut till
Ekefjärden ökar. Dammen fungerar samtidigt som dagvattenrening.

Utmaningar framåt
Målet är att alla vattenförekomster i Sverige ska uppnå god ekologisk och kemisk
status. En stor del av Vaxholms vattenområden har idag måttlig ekologisk status.
Det finns en antagen Blåplan och ett åtgärdsprogram för tre vattenområden som
ska vara utgångspunkten för att prioritera vattenarbetet och vidta åtgärder.
Dagvattenfrågan är fortsatt viktig för att förbättra vattenkvaliteten. Anläggningar
för dagvattenrening ska samtidigt planeras så att den biologiska mångfalden
gynnas och effekter av skyfall och klimatförändringar minskar.
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Ekosystem och biologisk mångfald

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

Planering och plantering
Kommunen har beslutat att ta fram en grönplan och arbetet har påbörjats under
hösten. Grönplanen ska analysera och lyfta fram naturvärden och gröna samband
för att kunna stärka, utveckla och sköta de naturområden som finns i Vaxholm.
Den ska vara ett planeringsunderlag och ge förutsättningar för att bevara den
biologiska mångfalden och stödja viktiga ekosystemtjänster.
Under året har en inventering av flora genomförts vid 63 platser på olika öar.
Syftet var att få en jämförelse med tidigare resultat och att få fram en metod för
att kunna följa upp utvecklingen av den biologiska mångfalden.
I Officersparken har ängsfrön såtts ut för att skapa en mera ängsliknande miljö
där pollinerande insekter och fjärilar trivs. Invasiva arter som till exempel
björnlokan och parkslide har fortsatt bekämpats. En strategi för hur arbetet med
invasiva arter ska bedrivas i fortsättningen tas nu fram.
Vaxholm stad äger cirka 300 hektar skog och ansvarar även för förvaltningen av
enskilda träd på egna fastigheter. För att främja biologisk mångfald, rekreation
och sociala värden krävs det att skogen förvaltas på ett hållbart sätt. Underhållet
av skogen har varit eftersatt under en längre tid. Nu har riktlinjer för
skogsförvaltning tagits fram och beslutats. Det skapar förutsättningar för en
långsiktigt hållbar förvaltning av kommunens trädklädda marker.
Odlingen inom stadens pedagogiska verksamheter har fortsatt under året med
plantering av bland annat bärbuskar och inköp av fjärilslarver. På förskolan
Lekhagen har personal, barn och föräldrar tillsammans byggt en ”Sinnenas
trädgård”. Tanken är att barnen ska få uppleva naturen med alla sinnen: titta,
känna, lukta, höra och smaka. Mellan pallkragarna går en stig där delar är
stenlagda, gruslagda, belagda med trä eller gjutna med snäckor, glaskulor och
annat fint att se och känna på längs vägen.

Grön flagg
Grön Flagg är en metod och ett arbetssätt för skolor och förskolor som vill arbeta
med en hållbar utveckling. Systemet administreras av stiftelsen Håll Sverige Rent
och är öppet för både kommunala och fristående verksamheter, ca 90 % av de
kommunala verksamheterna är med.
Metoden bygger på de globala hållbarhetsmålen och säkerställer att barn och
unga får förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling inom de
pedagogiska verksamheterna och så som det beskrivs i läroplanerna. Syftet med
Grön Flagg är att på ett roligt och engagerande sätt arbeta med hållbar utveckling
med utgångspunkt från barnens och elevernas idéer och nyfikenhet.
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Det är också ett bra sätt för skolan eller förskolan att visa upp sitt
hållbarhetsarbete för föräldrar och omgivningen. Varje verksamhet tar fram en
handlingsplan som beskriver vad barnen vill arbete med. Det kan handla om allt
från skräp och återvinning till att rädda havet och lära känna platsen där du bor.

Parker och friluftsområden
För att öka förutsättningar för ett brett utbud av fritidsaktiviteter har ett stort
antal åtgärder genomförts i stadens utemiljöer. Bland annat har lederna på
Bogesundslandet slyröjts och fasta bänkar i Batteriparken, vid Eriksöbadet och
Johannesbergsparken har bytts ut.
Vassröjning har skett på stadens kommunala bad och Grönviksbadets brygga har
renoverats liksom badhytten på Överbybadet. Dessutom har en översyn skett av
livräddningsutrustning vid badplatserna.

Utmaningar framåt
I arbetet med en grönplan för Vaxholm kommer brister i ekologiska samband och
hotade ekosystem kunna identifieras. Planen ska vara ett underlag för att i ett
tidigt skede avgöra hur bebyggelse och infrastruktur kan utvecklas utan att
värdefulla områden går förlorade.
Fortsatt arbete med hållbarhet och odling i de pedagogiska verksamheterna ger
barn och unga viktig kunskap om natur, vatten och miljö.
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Hur ser du på hur trygg och säker
du kan känna dig mot hot,
rån och misshandel?
(medelbetyg 1-10)
1. Jokkmokk – 8,4
2. Vaxholm – 8,3
3. Storuman – 8,2

för fysiskt våld, 8% uppger att de varit utsatta för stöld och fyra procent har varit
utsatta för skadegörelse.
I Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2020 publiceras nationella indikatorer
för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner i en öppen. På
indikatorn; "Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och
misshandel?” placerar sig Vaxholm tvåa i riket efter Jokkmokk med högst andel
trygga.

Våldsprevention
Våld är aldrig OK – hette informationskampanjen om våld i nära relationer som
Vaxholms stad presenterade på bland annat stadens busshållplatser. Våld syns
inte alltid på ytan och kampanjen visar att det finns hjälp att få, både för den som
är utsatt och för den som utsätter någon för våld. Kampanjen finansierades av
medel från Socialstyrelsen, genomfördes i alla Roslagens kommuner samt Lidingö
utan att det ledde till nämnvärd ökning av ärenden in via jourtelefon.

Utmaningar framåt
Demokrati och medborgarnas delaktighet är fundament i den kommunala
strukturen. Kommunen bör fungera rättssäkert, inkluderande och icke
diskriminerande vilket bidrar till ökad tillit. Från och med 2020 är FN:s konvention
om barns rättigheter lag (barnkonventionen). Arbete bör ske för att säkra att
beslut och verksamheter inom kommunen utgår från konventionen. Kontinuerlig
dialog med invånare och ett ökat ungdomsinflytande efterfrågas. Trygghet skall
fortsatt prioriteras och arbete för att minska alla typer av våld och kris bör
säkerställas.
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3. Framåtblick 2021
3.1 Hur går vi vidare mot ett hållbart samhälle?
Hållbar utveckling innebär livskvalitet - för alla - nu och i framtiden men vi har sett hur en
global pandemi på några månader kan förändra världen och världsbilden totalt. En hållbar
samhällsutveckling med livskvalitet varje dag innebär att våra gemensamma resurser måste
förvaltas på ett sätt som är långsiktigt effektivt och så robust att inte bara vi som lever här och
nu, utan också kommande generationer och människor i andra delar av världen kan få en hög
livskvalitet och en god miljö.
Om vi ska få en hållbar utveckling i Vaxholms stad måste vi ta strategiska beslut som steg för
steg leder mot en ökad hållbarhet. Att genomföra hållbarhetskonsekvensanalyser i
beslutsprocesserna få till en mer cirkulär ekonomi och lokalt arbeta in Agenda 2030-målen i de
dagliga verksamheterna är viktiga verktyg. Indikatorerna som redovisas i
Hållbarhetsredovisning 2020 ger en bild av vad som går åt rätt håll och var vi måste öka på
takten.
Det handlar ofta om komplexa förhållanden där det gäller att ha ett helhetsperspektiv.
Klimatförändringarna leder bland annat till översvämningar, torka och förändrade
odlingsförhållanden och ökar sårbarheten i den inhemska livsmedelsförsörjningen. Låga
grundvattennivåer och extremt lite nederbörd blir följden. Ojämlikhet kan skapa instabila
samhällen med ökat våld. Försämrad folkhälsa leder till ökade vårdkostnader och kortare
livslängd. Listan kan göras mycket längre och slutsatsen är därför enkel att dra: Omställning
lönar sig. Konsten är att hitta smarta lösningar genom ett tvärsektoriellt angreppssätt och inte
fortsätta enligt traditionella stuprörsmodeller.
Utmaningar på organisationsnivå
-

-

-

Arbeta fram en hållbarhetsstrategi som innefattar både sociala och ekologiska och
ekonomiska dimensioner med delmål och kopplade åtgärder fram till och med år 2030.
Strategin översätter agendans globala mål och delmål till den lokala kontexten.
Implementera och koppla samman de för staden prioriterade globala målen och delmålen
med den ordinarie verksamheten samt att integrera hållbarhetsarbetet i all kommunal
verksamhet så att det utgör en självklar del i planering, budget, beslut och genomförande.
Tydliggöra att varje styrelse, nämnd, tjänsteperson, bolag och medborgare har ett ansvar
för att vi ska röra oss i riktning mot målen.

4. Indikatorer kopplat till de globala målen
Som ett första steg mot att implementera de globala målen i kommunens verksamhetsstyrning
har indikatorer som kommunens verksamheter använder för uppföljning och jämförelse med
andra kommuner markerats upp med respektive globalt måls logotype. Dessa tillsammans
med indikatorer som finns i Kolada har följande tabell sammanställts. Tanken är att
indikatorerna ska visa på ett nuläge kring hur vi ligger till inom målet. Varje mål har även
bedömts utifrån trafikljusmodellen grönt, gult och rött baserat på indikatorerna samt
pågående arbete i kommunen. Det kan också ses som en indikation på hur långt vi har kommit
i hållbarhetsarbetet och vad vi behöver förbättra.
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Agenda 2030
Hälsa och
välbefinnande

Utfall
2018

Indikator
Grad av god psykisk hälsa (index 0-100) årskurs 9
Grad av god psykisk hälsa (index 0-100) årskurs 9 - flickor
Grad av god psykisk hälsa (index 0-100) årskurs 9 - pojkar
Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar, andel (%)
Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%), flickor
Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%), pojkar

Utfall
2019

Utfall
2020

58

53

56

56

50

57

47

48

66

62

68

64

49

49

47

43

56

64

45

58

56

68

51

64

Elever i åk 9 som har använt narkotika någon gång, andel (%)
flickor

10

8

6

10

Elever i åk 9 som har använt narkotika någon gång, andel (%)
pojkar

9

11

16

14

100

82

90

90

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år
efter avslutad utredning eller insats, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn,
andel (%)

71

69

68

79

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel
(%)

92

91

88

86

Nöjd Region-Index (NRI), Fritidsaktiviteter

61

63

60

60

60

61

61

60

59

58

63

60

55

56

Nöjd Region-Index (NRI), Fritidsaktiviteter, kvinnor
Nöjd Region-Index (NRI), Fritidsaktiviteter, män
Nöjd Medborgar-Index (NMI), Kultur

57

60

Nöjd Medborgar-Index (NMI), Kultur, kvinnor
Nöjd Medborgar-Index (NMI), Kultur, män
God utbildning

BM
2020

Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%)
Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) - flickor
Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) - pojkar

97,7

97,8

97,8

87,9

97,8

98,8

97,9

90,4

93,8

95,9

97,7

89,0

76,9

73,5

68,2

85,1

76,3

76,3

72,0

81,7

77,3

70,7

64,9

256,9

257,4

271

246,2

271,5

276,9

286,3

258,5

245

240,1

253,8

234,7

31

30

28

73,5

76,3

70,0

95

98

83,3

Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) - flickor
Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) - pojkar
Genomsnittligt meritvärde åk 9
Genomsnittligt meritvärde åk 9 – flickor
Genomsnittligt meritvärde åk 9 – pojkar
Andel årsarbetare med förskollärarlegitimation (%)
Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett
ämne (%)
Vårdnadshavare som anser att barnet känner sig tryggt på
förskolan, andel (%).
Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i
förskolan, andel (%) – flickor
Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i
förskolan, andel (%) – pojkar

96

Värde

96

95
96
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Jämställdhet

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

34,5

32,9

32,4

31,4

32

32,3

35,5

38,8

Kvinnor i kommunfullmäktige, andel (%)

35

Heltidsarbetande månadsavlönade kommun andel (%)
kvinnor

58

57

71

64

75

82

5

5

5

148

139

147

81

82

82

80

81

82

81

80

80

83

84

79

69

60

79

73

181

171

210

103

75

78

81

90

-7,1

-2,5

2,4

0,0

1,1

1,7

1,5

2,9

32,3

24

40

35,8

35

42

54

38

28

48

60

59

88

90

6,1

6,2

6

12

51

83

120

Heltidsarbetande månadsavlönade kommun andel (%) män
Hållbar energi

Antal laddpunkter för elfordon - publika samt egen regi
Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda lokaler

Anständiga
arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalt kommunenTotalindex
Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex, kvinnor
Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex, män
Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat
Svensk näringslivsranking, enkät
Tillgång till bredband, minst 100 mbit, andel av befolkning (%)
Resultatavvikelse i procent av budget (%)

Minskad ojämlikhet

Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef.
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd,
andel (%)
Digitaliseringsgrad inom socialnämndens områden
Andel strukturerade och standardiserade metoder inom
socialtjänstens område
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år
efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)
Andel personer med låg ekonomisk standard, andel (%)

Hållbara städer och
samhällen

Aktuell hållbarhetsranking av miljöarbetet
Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gång och cykelvägar

Hållbar konsumtion
och produktion

51

51

52

60

Nöjd Medborgar-Index (NMI), Renhållning och sophämtning

64

64

62

65

Nöjd Region-Index (NRI), Bostäder

53

54

54

57

Nöjd Region-Index (NRI)

68

65

67

65

Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gator och vägar

52

52

52

59

30

35

39

223

218

217

38

35

38%

41,2 %

59

Insamlat matavfall (kg/inv) (Roslagsvatten)
Insamlat mat- och restavfall, kg/person
Ekologiska inköp, andel (%)

203

Bekämpa
klimatförändringarna Utsläpp av växthusgaser (ton/inv)
1,92
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)

43,8 %

43
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Hav och marina
resurser
Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)

Ekosystem och
biologisk mångfald

Fredliga och
inkluderande
samhällen

75%

79%

68%

Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet Kvinnor

75

75

69

53

Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet Män

81

78

73

58

Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet

78

76

71

55

4

3,1

3,3

9,3

Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv

28,7

25

23,9

36,9

Valdeltagande i senaste kommunalvalet (%)

90,7

90,7

90,7

83,4

38

32

35

41

40

40

40

40

36

33

38

39

85

90

80

85

Indikatorer saknas

Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare

Nöjd Inflytande-Index (NII)
Nöjd Inflytande-Index (NII), kvinnor
Nöjd Inflytande-Index (NII), män
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av
maxpoäng (%)

27
560

28
561

Protokoll Kommunstyrelsen
2021-03-25
Änr KS 2020/9.351
1 av 2

§ 39 Vaxholmsvatten AB:s framställan angående affärsmodell och
genomförande av framtida gemensamt reningsverk Vaxholm och
Österåker kommun
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Uppdra till Vaxholmsvatten AB att bilda en nytt, med Österåkersvatten AB samägt, dotterbolag benämnt NYAB, vars syfte och ändamål är att anlägga, äga, förvalta och driva det nya reningsverket i
Margretelund, Österåkers kommun.
2. Notera att del av fastigheten Österåker Margretelund 16:95 med befintligt reningsverk förvärvas till
NYAB för ovanstående syften.
3. Uppdra åt Vaxholmsvatten AB att genomföra den framtida process och plan samt därtill hörande
beslut och åtgärder, i enlighet med framställan, bilaga 3,
4. Godkänna aktieägaravtal mellan Vaxholmsvatten AB och Österåkersvatten AB, enligt bilaga 4 samt
uppdra åt Vaxholmsvatten AB att ingå avtalet.
5. Godkänna bolagsordning för NYAB, enligt bilaga 5 samt uppdra åt ombudet att besluta att på NYAB:s
bolagsstämma rösta för att anta föreslagen bolagsordning,
6. Godkänna kostnadsfördelning mellan Vaxholmsvatten AB och Österåkervatten AB och investering
enligt framställan, bilaga 3, p. 6 Investeringsbeslut,
7. Utse ledamöter och suppleant i NYABs styrelse, i enligt med föreslagen NYABs bolagsordning samt
Vaxholm kommunfullmäktiges förslag,
8. Utse lekmannarevisorer i enlighet med NYABs bolagsordning, samt Vaxholm kommunfullmäktiges
förslag,
9. Uppdra åt Vaxholms stads ombud att vid Vaxholmsvatten ABs bolagstämma i övrigt rösta i enlighet
med Vaxholms stads kommunfullmäktiges beslut i detta ärende,
10. Godkänna att gällande ägardirektiv för Roslagsvatten AB i tillämpliga delar gäller även för NYAB,
11. Godkänna Vaxholms stad går i propieborgen, såsom för egen skuld, för Vaxholmsvatten AB, i
enlighet med den ansvarsfördelning som gäller enligt aktieägaravtalet med Österåkervatten AB.
12. Uppmana Vaxholmsvatten AB att som sitt ombud utse Vaxholms stads ombud.

Ärendebeskrivning
Reningsverket i Blynäs i Vaxholm tillika Österåker kommuns reningsverk i Margretelund närmar sig sina
respektive kapacitetstak. För att tillgodose behovet av allmänna VA-tjänster och framtida reningskrav i
form av bland annat kväverening behövs därmed en utökad och moderniserad avloppsreningskapacitet.
I föreliggande ärende föreslås Vaxholms kommunfullmäktige att bl a besluta att uppdra åt
Vaxholmsvatten AB att vidta åtgärder med syftet att tillskapa ett nytt reningsverk, belägen på
Margretelund i Österåkers kommun. Underlaget för beslut utgörs av Vaxholmsvattens ABs framställan
och innefattar även en framställan om att bilda ett nytt, med Österåkervatten AB, samägt bolag, tills
vidare benämnt NYAB.
……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll

2021-03-25
2 av 2
Kommunstyrelsen
Österåker kommun kommer för sin del fatta likalydande beslut.

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2021-03-10/§ 11
1. Tjänsteutlåtande, Marie Wiklund, 2021-02-19
2. Protokoll Vaxholmsvatten AB
3. Framställan Vaxholmsvatten AB
4. Aktieägaravtal,
2. Värdering av del av fastighet 16:95
7.2 Affärsplan
1.4 Beskrivning ÖVAR
9. Ägardirektiv
5. Bolagsordning
6. Kommunikationsplan

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Christian Wiklund, Roslagsvatten AB
Marie Wiklund, kommunchef

För kännedom:

Koray Kahruman, ekonomichef
Richard Hallman, exploateringschef
Susanne Edén, stadsbyggnadschef

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2021-03-10
Änr KS 2020/9.351
1 av 2

§ 11 Vaxholmsvatten AB:s framställan angående affärsmodell och
genomförande av framtida gemensamt reningsverk Vaxholm och
Österåker kommun
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
1. Uppdra till Vaxholmsvatten AB att bilda en nytt, med Österåkersvatten AB samägt, dotterbolag benämnt NYAB, vars syfte och ändamål är att anlägga, äga, förvalta och driva det nya reningsverket i
Margretelund, Österåkers kommun.
2. Notera att del av fastigheten Österåker Margretelund 16:95 med befintligt reningsverk förvärvas till
NYAB för ovanstående syften.
3. Uppdra åt Vaxholmsvatten AB att genomföra den framtida process och plan samt därtill hörande
beslut och åtgärder, i enlighet med framställan, bilaga 3,
4. Godkänna aktieägaravtal mellan Vaxholmsvatten AB och Österåkersvatten AB, enligt bilaga 4 samt
uppdra åt Vaxholmsvatten AB att ingå avtalet.
5. Godkänna bolagsordning för NYAB, enligt bilaga 5 samt uppdra åt ombudet att besluta att på NYAB:s
bolagsstämma rösta för att anta föreslagen bolagsordning,
6. Godkänna kostnadsfördelning mellan Vaxholmsvatten AB och Österåkervatten AB och investering
enligt framställan, bilaga 3, p. 6 Investeringsbeslut,
7. Utse ledamöter och suppleant i NYABs styrelse, i enligt med föreslagen NYABs bolagsordning samt
Vaxholm kommunfullmäktiges förslag,
8. Utse lekmannarevisorer i enlighet med NYABs bolagsordning, samt Vaxholm kommunfullmäktiges
förslag,
9. Uppdra åt Vaxholms stads ombud att vid Vaxholmsvatten ABs bolagstämma i övrigt rösta i enlighet
med Vaxholms stads kommunfullmäktiges beslut i detta ärende,
10. Godkänna att gällande ägardirektiv för Roslagsvatten AB i tillämpliga delar gäller även för NYAB,
11. Godkänna Vaxholms stad går i propieborgen, såsom för egen skuld, för Vaxholmsvatten AB, i
enlighet med den ansvarsfördelning som gäller enligt aktieägaravtalet med Österåkervatten AB.
12. Uppmana Vaxholmsvatten AB att som sitt ombud utse Vaxholms stads ombud.

Ärendebeskrivning
Reningsverket i Blynäs i Vaxholm tillika Österåker kommuns reningsverk i Margretelund närmar sig sina
respektive kapacitetstak. För att tillgodose behovet av allmänna VA-tjänster och framtida reningskrav i
form av bland annat kväverening behövs därmed en utökad och moderniserad avloppsreningskapacitet.
I föreliggande ärende föreslås Vaxholms kommunfullmäktige att bl a besluta att uppdra åt
Vaxholmsvatten AB att vidta åtgärder med syftet att tillskapa ett nytt reningsverk, belägen på
Margretelund i Österåkers kommun. Underlaget för beslut utgörs av Vaxholmsvattens ABs framställan
och innefattar även en framställan om att bilda ett nytt, med Österåkervatten AB, samägt bolag, tills
vidare benämnt NYAB.
……………………….
Ordförande
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Justerare

Protokoll

2021-03-10
2 av 2
Kommunstyrelsens planeringsutskott
Österåker kommun kommer för sin del fatta likalydande beslut.

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

Handlingar
1. Tjänsteutlåtande, Marie Wiklund, 2021-02-19
2. Protokoll Vaxholmsvatten AB
3. Framställan Vaxholmsvatten AB
4. Aktieägaravtal,
2. Värdering av del av fastighet 16:95
7.2 Affärsplan
1.4 Beskrivning ÖVAR
9. Ägardirektiv
5. Bolagsordning
6. Kommunikationsplan

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Christian Wiklund, Roslagsvatten AB
Marie Wiklund, kommunchef.

För kännedom:

Koray Kahruman, ekonomichef
Richard Hallman, exploateringschef
Susanne Edén, stadsbyggnadschef.

……………………….
Ordförande
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Kommunledningskontoret
Marie Wiklund
Kommunchef

Vaxholmsvatten AB:s framställan angående affärsmodell och
genomförande av framtida gemensamt reningsverk Vaxholm och
Österåker kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige beslutar
1. Uppdra till Vaxholmsvatten AB att bilda en nytt, med Österåkersvatten AB samägt, dotterbolag benämnt NYAB, vars syfte och ändamål är att anlägga, äga, förvalta och driva det nya reningsverket i
Margretelund, Österåkers kommun.
2. Notera att del av fastigheten Österåker Margretelund 16:95 med befintligt reningsverk förvärvas till
NYAB för ovanstående syften.
3. Uppdra åt Vaxholmsvatten AB att genomföra den framtida process och plan samt därtill hörande
beslut och åtgärder, i enlighet med framställan, bilaga 3, 4. Godkänna aktieägaravtal mellan
Vaxholmsvatten AB och Österåkersvatten AB, enligt bilaga 4 samt uppdra åt Vaxholmsvatten AB att ingå
avtalet.
5. Godkänna bolagsordning för NYAB, enligt bilaga 5 samt uppdra åt ombudet att besluta att på NYAB:s
bolagsstämma rösta för att anta föreslagen bolagsordning,
6. Godkänna kostnadsfördelning mellan Vaxholmsvatten AB och Österåkervatten AB och investering
enligt framställan, bilaga 3, p. 6 Investeringsbeslut,
7. Utse ledamöter och suppleant i NYABs styrelse, i enligt med föreslagen NYABs bolagsordning samt
Vaxholm kommunfullmäktiges förslag,
8. Utse lekmannarevisorer i enlighet med NYABs bolagsordning, samt Vaxholm kommunfullmäktiges
förslag,
9. Uppdra åt Vaxholms stads ombud att vid Vaxholmsvatten ABs bolagstämma i övrigt rösta i enlighet
med Vaxholms stads kommunfullmäktiges beslut i detta ärende,
10. Godkänna att gällande ägardirektiv för Roslagsvatten AB i tillämpliga delar gäller även för NYAB,

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
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11. Godkänna Vaxholms stad går i propieborgen, såsom för egen skuld, för Vaxholmsvatten AB, i
enlighet med den ansvarsfördelning som gäller enligt aktieägaravtalet med Österåkervatten AB.
12. Uppmana Vaxholmsvatten AB att som sitt ombud utse Vaxholms stads ombud.

Sammanfattning
Reningsverket i Blynäs i Vaxholm tillika Österåker kommuns reningsverk i Margretelund närmar sig sina
respektive kapacitetstak. För att tillgodose behovet av allmänna VA-tjänster och framtida reningskrav i
form av bland annat kväverening behövs därmed en utökad och moderniserad avloppsreningskapacitet.
I föreliggande ärende föreslås Vaxholms kommunfullmäktige att bl a besluta att uppdra åt
Vaxholmsvatten AB att vidta åtgärder med syftet att tillskapa ett nytt reningsverk, belägen på
Margretelund i Österåkers kommun. Underlaget för beslut utgörs av Vaxholmsvattens ABs framställan
och innefattar även en framställan om att bilda ett nytt, med Österåkervatten AB, samägt bolag, tills
vidare benämnt NYAB.
Österåker kommun kommer för sin del fatta likalydande beslut.

Bakgrund
Reningsverket i Blynäs i Vaxholm tillika Österåker kommuns reningsverk i Margretelund närmar sig sina
respektive kapacitetstak. För att tillgodose behovet av allmänna VA-tjänster och framtida reningskrav i
form av bland annat kväverening behövs en utökad och moderniserad avloppsreningskapacitet.
Roslagsvatten AB presenterade för VA-huvudmännen i de båda kommunerna, Österåkersvatten AB och
Vaxholmsvatten AB, i mars 2020 alternativ och förslag för de båda kommunernas framtida
avloppsreningslösning, där fokus legat på att hitta en på alla sätt så hållbar framtida lösning som möjligt.
Den 25 mars fattade Vaxholmsvatten AB beslut om att rekommendera kommunfullmäktige att besluta
om att Vaxholms framtida avloppsvattenbehandling ska ske genom samarbete med Österåkers
kommun. Den 15 juni fattade även Vaxholms kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om detsamma.
Roslagsvatten AB fick uppdrag att ta fram en affärsmodell som grund för samarbetet mellan bolagen.
Våren 2020 togs två förslag fram på ekonomiska modeller för kostnadsfördelningen mellan
kommunerna samt tre förslag på samarbetsformer.
Under hösten 2020 har en delegation från förvaltningen bestående av kommunchef, ekonomichef,
stadsbyggnadschef samt exploateringschef företrätt kommunen i ett antal tjänstepersonmöten för att
jobba igenom förslagen till samarbetsform samt ekonomisk fördelningsmodell tillsammans med
tjänstepersoner från Roslagsvatten och Österåkers kommun. Vaxholms stads tjänstedelegationen har
jobbat nära, och löpande återkopplat, förankrat och fått medskick från av kommunfullmäktige utsedd
förhandlingsgrupp.
Utsedd förhandlingsgrupp återkommer i detta ärende till kommunfullmäktige med ett förslag till
affärsmodell.
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Kommunfullmäktige har att ta ställning, att uppdra åt Vaxholmsvatten AB samt uppdra ombud att
företrädande kommunen genom verkställighet av ovan beslut.

Ärendebeskrivning
Förslaget som överlämnas till kommunfullmäktige i Vaxholms- och Österåkers kommuner är ett förslag
vilken alla tre parters tjänstepersoner, tillika Vaxholms förhandlingsgrupp är överens om som den mest
lämpliga affärsmodellen för samarbetet och lyfter härmed frågan för politisk förankring,
ställningstagande och beslut.
Vaxholmsvatten AB har på styrelsemöte 2021-02-19, se protokoll bilaga 2, ställt sig bakom förslaget och
rekommenderar Vaxholms kommunfullmäktige att fatta positivt beslut till ärendets förslag.
Föreslagen affärsmodell är tvådelad, med basen i ett gemensamt bolag, ett nytt dotterbolag till
Roslagsvatten AB, i vilken Vaxholmsvatten AB kommer att vara minoritetsägare.

Den andra delen, kostnadsfördelningen, föreslås under byggnation fördelas utifrån det prognostiserade
genomsnittet av nyttjad kapacitet för de första 25 åren, vilket innebär en kostnadsfördelning på 81,5 %
för Österåkersvatten AB och 18,5 % för Vaxholmsvatten AB, vilket tillika motsvaras av föreslagen
ägarandel. Därefter fördelas kostnaden under drift, utifrån kommunernas respektive andel av skickat
spillvatten till det nya reningsverket.
Nytt reningsverk beräknas stå klart 2026.
En detaljerad beskrivning om förslaget återfinns i bilaga 3, framställan.

Bedömning
Ett beslut om en ny lösning av avloppsrening för Vaxholms stad är ett långsiktigt och strategiskt beslut
som fattas av Vaxholms kommunfullmäktige. Det är ett beslut som sätter avtryck, inte bara för
nuvarande invånare, utan också för kommande generationer.
Reningskapaciteten idag hanteras genom Blynäs, vilken är på väg att uppnå sin maxkapacitet, en redan
befintlig överdragningsledning till Margretelund samt ett antal mindre lokala reningsverk runt om i
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kommunen. En VA-plan antagen av KF 2020-06-15, 136, ger en riktning och behov om ytterligare
kommande anslutningar till kommunalt VA. En långsiktig lösning har under många år eftersträvats, och
med detta förslag säkras en hållbar och stabil lösning.
I juni 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att Vaxholms framtida avloppsrening ska ske genom
samarbete med Österåkers kommun genom ett reningsverk med aktivt slam i Margretelund, Österåker.
Därefter har flera olika lösningar utvärderats, med slutsatsen att den bästa lösningen för Vaxholm är det
bilagda förslaget på genomförande.
Ett samlat, större reningsverk tillsammans med Österåkers kommun öppnar för stärkta förutsättningar
till en bra, långsiktig och hållbar reningslösning för båda kommunerna, både i det korta och i det längre
perspektivet. Kväverening, utsläppspunkt längre ut i recipienten ger sammantaget förbättrad
vattenkvalitet. Ett större reningsverk har därtill en bättre förmåga att jobba proaktivt miljömässigt, med
ekonomiska förutsättningar för handen. Parterna har sökt den mest hållbara lösningen för framtiden.

Måluppfyllelse
Syftet med samarbetet är att på ett miljösäkert, långsiktigt och kostnadseffektivt sätt säkerställa
Vaxholms och Österåkers tillgång till högkvalitativ avloppsrening. Förslaget ligger därmed i linje med
Vaxholm kommuns tre övergripande målområden kvalitet, livsmiljö och ekonomi.

Finansiering
Byggnation av nytt reningsverk budgeteras till en investeringskostnad om 1,2 miljarder kronor för
färdigställande t om etapp 3, vilket planeras kommer att vara genomfört i mitten av 2040-talet utifrån
nuvarande befolkningsprognoser framtagna för de två kommunerna.
Vaxholms andel av denna kostnad är 18,5% av byggnationen av nya reningsverket, vilket motsvarar 225
mkr. Utöver denna kostnad tillkommer kostnader för ombyggnationer av lokala reningsverk till
pumpstationer, rördragningar till Margretelund samt nya anslutningar över tid till en kostnad av 219
mkr, dvs en uppskattad totalkostnad för Vaxholms stad om 444 mkr.

Förslagets konsekvenser
Beslutet är beroende av att Österåkers kommunfullmäktige fattar motsvarande beslut.

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande
2. Protokoll Vaxholmsvatten AB
3. Framställan Vaxholmsvatten AB
4. Aktieägaravtal,
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2. Värdering av del av fastighet 16:95
7.2 Affärsplan
1.4 Beskrivning ÖVAR
9. Ägardirektiv
5. Bolagsordning
6. Kommunikationsplan.

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Christian Wiklund, Roslagsvatten AB
Marie Wiklund, kommunchef.

För kännedom:

Koray Kahruman, ekonomichef
Richard Hallman, exploateringschef
Susanne Edén, stadsbyggnadschef.
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Ärende till kommunfullmäktige angående framtida avloppsreningsverk i
Margretelund
Bakgrund
Österåkers kommuns reningsverk i Margretelund och Vaxholms stads reningsverk i Blynäs
kommer inom den närmaste tiden att nå sina kapacitetstak. För att tillgodose behovet av
allmänna VA-tjänster och framtida reningskrav i form av bland annat krav på kväverening
behövs en utökad och moderniserad avloppsreningskapacitet.
Roslagsvatten presenterade för VA-huvudmännen i de båda kommunerna, Österåkersvatten
AB och Vaxholmsvatten AB, i mars 2020 alternativ och förslag för de båda kommunernas
framtida avloppsreningslösning, där fokus legat på att hitta en på alla sätt så hållbar framtida
lösning som möjligt.
Den 25 mars fattade Vaxholmsvatten beslut om att rekommendera kommunfullmäktige att
besluta om att Vaxholms framtida avloppsvattenbehandling ska ske genom samarbete med
Österåkers kommun. Den 15 juni fattade även Vaxholms kommunfullmäktige ett
inriktningsbeslut om detsamma.
Roslagsvatten fick uppdrag att ta fram en affärsmodell som grund för samarbetet mellan
bolagen. Våren 2020 tog Roslagsvatten fram två förslag på ekonomiska modeller för
kostnadsfördelningen mellan kommunerna samt tre förslag på samarbetsformer. Under
hösten har gemensamma möten hållits med tjänstemän från de båda kommunerna där dessa
förslag har presenterats och förtydligats utifrån kommunernas behov för att förstå och kunna
diskutera alternativen.

Ärendet
Roslagsvatten och berörda tjänstemän i de båda kommunerna är överens om vad som är den
mest lämpliga affärsmodellen för samarbetet och lyfter härmed frågan för politisk förankring,
ställningstagande och beslut.

1. Bolagsform
Efter att ha utvärderat flera alternativ föreslås samarbetet kring det nya reningsverket drivas i
form av ett gemensamt bolag, se bild, med uppdrag att rena avloppsvatten från de båda
huvudmännens abonnenter. De alternativ som har legat närmast tillhands men som valts bort
är ett nytt bolag samägt av Roslagsvatten (ett nytt systerbolag till Österåkersvatten och
Vaxholmsvatten) och att Österåkersvatten äger och driver verket med Vaxholmsvatten som
avtalskund. Alla tre alternativen har setts som bra men fördelarna som överväger med ett
gemensamt bolag är att båda VA-huvudmännen får starkare formella styrmedel gentemot
bolaget och det finns ett tydligt inflytande och insyn för båda parter. Alternativet innebär också
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en långsiktigt trygg lösning för de båda kommunerna och deras framtida behov av
avloppsrening, både sett till kvantitet och kvalitet.
Bolaget har under arbetet fått arbetsnamnet NYAB men kommer i samband med bildandet ha
ett annat tillfälligt namn för att i ett senare skede erhålla sitt slutliga namn.
Ägarandelarna i NYAB fördelas i enlighet med den initiala investeringen där Österåkersvatten
ska äga 81,5% av aktierna i NYAB och Vaxholmsvatten ska äga 18,5%.
Bildande av bolag ska beslutas på bolagsstämma (enligt 11 § i koncernbolagens
bolagsordningar). Ett beslut att på bolagsstämma rösta för ett beslut som faller under 11 § är
att betrakta som ett sådant beslut som kommunfullmäktige enligt bolagsordningen 15 § ska ta
ställning till innan det fattas.

Bild 1. Föreslagen ny koncernstruktur.

2. Fastigheten Margretelund 16:95
Fastigheten som Margretelunds reningsverk ligger på är Margretelund 16:95 och ägs av
Österåkersvatten. Fastigheten omfattas av en detaljplan, plan 440 Margretelunds reningsverk,
som vann laga kraft 2011-03-03. Den första detaljplanen för verket fastställdes 1974 och som
efter nytt planprogram 2003 gjordes om till dagens gällande plan.
I samband med bildandet av NYAB föreslås att fastigheten genom förrättning delas i två där
den ena delen som ska husera reningsverksverksamheten säljs till NYAB. Den del av fastigheten
som föreslås överlåtas till NYAB är den del som enligt detaljplanen har användningsområde E1.
Värdet på den del av fastigheten som avses överlåtas bedöms uppgå till 23 miljoner kronor, se
bilaga 2. Värdet baseras på ett grundvärde om 40 miljoner kronor för marken, dock finns idag
ett reningsverk som i praktiken nått dess tekniska livslängd och avses rivas inom kort.
Kostnaden för rivning bedöms uppgå till 17 miljoner kronor. Detta innebär att marknadsvärdet
uppgår till 23 miljoner kronor. I värderingen har inte höjd tagits för eventuella
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markföroreningar. Parterna är överens om att eventuella kostnader för sanering ska bäras av
Österåkersvatten, vilket kommer regleras i samband med att Vaxholmsvatten förvärvar aktier
i NYAB (se punkt 3).
Överlåtelsehandlingar upprättas i Roslagsvattens försorg i samband med transaktionen och
biläggs därefter aktieägaravtalet. Ersättningen från Vaxholmsvatten till Österåkersvatten utgår
enligt ägarandelen på 18,5%, vilket innebär en ersättning om 4,3 miljoner kronor.
Överlåtelse av fastighet är ett sådant beslut av principiell betydelse eller annars av större vikt
som ska beslutas på bolagsstämma (enligt koncernbolagens bolagsordningar 11§) varför
kommunfullmäktige behöver ta ställning till att Vaxholmsvatten avser fatta beslut om att rösta
för att köpa andelar i ett bolag i vilket det ingår en fastighet (dvs indirekt köp av fastighet). Ett
beslut att på bolagsstämma rösta för ett beslut som faller under 11 § är att betrakta som ett
sådant beslut som kommunfullmäktige enligt 15 § ska ta ställning till innan det fattas.

3. Processen framåt, planen
Roslagsvatten har definierat en översiktlig stegplan för bildandet av NYAB och överföringen av
fastigheten varpå ett antal beslut kommer att behöva fattas av Österåkers kommun, Vaxholms
stad, Österåkersvatten, Vaxholmsvatten och Roslagsvatten.
Planen innebär sammanfattat att;
-

Österåkersvatten bildar NYAB
Del av fastigheten Margretelund 16:95, nödvändiga för projektet, säljs till NYAB
Vaxholmsvatten köper 18,5 procent av aktierna i NYAB
Aktieägaravtal undertecknas av Österåkersvatten och Vaxholmsvatten
Del av fastigheten tillträds av NYAB när förrättningen är klar
NYAB tecknar avtal med Roslagsvatten avseende administrativa tjänster och anläggandet
av det nya reningsverket
Avtal kan komma att tecknas med Österåkersvatten avseende nyttjande av fastigheten för
tiden till och med att det nuvarande reningsverket tas ur drift
När det nya reningsverket tas i drift tecknar NYAB avtal med Österåkersvatten respektive
Vaxholmsvatten avseende reningsverkstjänster
NYAB tecknar avtal med Roslagsvatten avseende drift, underhåll, administrativa tjänster
med mera.

Följande beslutståg planeras:
-

19/2 Beslut i Österåkersvattens och Vaxholmsvattens styrelser om framställan till
respektive kommunfullmäktige (15 § bolagsordningen)
22/3 Beslut i KS i Österåker
25/3 Beslut KS i Vaxholm
19/4 KF i Vaxholm beslutar om framställan
26/4 KF i Österåker beslutar om framställan

577

-

Beslut i Roslagsvattens styrelse om att vid stämmor i Österåkersvatten och Vaxholmsvatten
uppdra åt bolagen att fortsätta enligt KF:s beslut
Bolagsstämma i Österåkersvatten och Vaxholmsvatten, om bildande av bolag och
fastighettransaktionen samt i övrigt att genomföra projektet såsom KF godkänt det (11 §
bolagsordningen)
Styrelsebeslut i Österåkersvatten och Vaxholmsvatten, beslut som KF godkänt fattas
Bolagsstämma NYAB
Styrelsemöte NYAB

De flesta av processens steg beräknas ske innan sommaren 2021. Förrättningen av fastighetens
delning bestäms av Lantmäteriets handläggningstider, men beräknas ske inom 12–18 månader
från komplett ansökan.
De beslut som avses fattas är vart och ett i sig, utöver de som återfinns i andra punkter i denna
framställan, möjligen inte sådana att det kräver kommunfullmäktiges ställningstagande. Men
sammantaget och som delar av en omfattande strategisk omvandling anser Vaxholmsvatten
att de är av sådan större vikt att kommunfullmäktige enligt 15 § bolagsordningen ska ta
ställning till planens utformning innan besluten fattas.

4. Aktieägaravtal
För att reglera Vaxholmsvattens och Österåkersvattens ägande avser Vaxholmsvatten och
Österåkersvatten ingå ett aktieägaravtal, bilaga 4. Aktieägaravtalet reglerar villkoren för hur
Vaxholmsvatten och Österåkersvatten ska driva NYAB och hur man ska agera som aktieägare i
NYAB. Aktieägaravtalet är i delar specialanpassat efter den kommunala bolagssfär som
Roslagsvattenkoncernen utgör och det fördjupade samarbete som de båda bolagen nu ingår.
Detta framkommer bland annat under kapitel 3 angående syfte men även under kapitel 10 där
långtgående insyn garanteras parterna. I kapitel 14 fastställs även att ägardirektiv och
bolagsordningen anger respektive kommunfullmäktiges inflytande i bolagen i form av
ställningstaganden och ägardirektiv. I synnerhet ägardirektivet vinner genom omnämnandet i
aktieägaravtalet styrka genom att det blir direkt gällande mellan parterna, i tillämpliga delar
(se vidare nedan under punkt 8).
Av aktieägaravtalets bilagor går 1.5 (överlåtelsehandlingar avseende fastigheten) ännu inte att
bilagera då denna upprättas i samband med fastighetstransaktionen.
Aktieägaravtalet som biläggs är att betrakta som ett slutligt utkast, överenskommet mellan
parterna. Då det är ett sådant viktigt beslut att kommunfullmäktige enligt 14 § i
bolagsordningen ska ta ställning till beslutet innan det fattas. Det faller dock inom parternas
mandat att efter godkännande vidta sådana justeringar i avtalet som inte väsentligen ändrar
avtalets innebörd, utan att sådana ändringar behöver godkännas av kommunfullmäktige.
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5. Bolagsordning
Bolagsordningen, bilaga 5, för NYAB harmoniserar med övriga föreslagna styrdokument och de
bolagsordningar som idag gäller inom Roslagsvattenkoncernen. I likhet med aktieägaravtalet
har bolagsordningen utformats för att uppfylla de krav som ställs enligt Kommunallagen,
primärt då § 14 om beslut av principiell betydelse där Österåkers och Vaxholms
kommunfullmäktige ska ges möjlighet att ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är
av principiell betydelse eller annars av större vikt innan de fattas. Se även § 3 om kommunala
ändamålet och § 8 om lekmannarevisor (jfr Kommunallagen (2017:725) 10 kap. 3 §).
Det bör noteras att eftersom en delning av fastigheten Margretelund 16:95 kommer att ske är
det i dagsläget inte klart vilken beteckning respektive del av fastigheten kommer ges.
Fastighetsbeteckningen kommer vid behov att justeras i bolagsordningen efter genomförd
förrättning.
Beslut om bolagsordning fattas på bolagsstämma, kommunfullmäktige behöver i denna del
godkänna att Vaxholmsvatten beslutar att rösta för att anta föreslagen bolagsordning då ett
sådant beslut enligt 15 § i bolagsordningen är av principiell betydelse och större vikt.

6. Investeringsbeslut
Roslagsvatten har presenterat två alternativ på kostnadsfördelning mellan bolagen där alla
parter är överens om att det beslutade alternativet är det bästa. Kostnadsfördelningen under
byggnation baseras på det prognostiserade snittet för de första 25 åren vilket innebär en
kostnadsfördelning på 81,5 % för Österåkersvatten och 18,5 % för Vaxholmsvatten.
Kostnadsfördelningen under drift, när det nya reningsverket tagits i bruk, fördelas årligen på
basis av förhållandet mellan Österåkers och Vaxholms volymer av skickat spillvatten till det nya
reningsverket. Det kostnadsfördelningsalternativ som inte valdes baserades istället på
volymen skickat spillvatten till reningsverket i förhållande till det nya reningsverkets
maxkapacitet.
De kostnader som bolagen enligt ovan fördelar mellan sig utgörs av de kostnader som uppstår
inom den nya fastigheten på grund av verksamheten, i dessa kostnader inkluderas även
kostnader som uppstår utanför fastigheten om kostnaderna kan härledas till verksamheten på
fastigheten. Även utloppsledningen ingår i kostnader för fastigheten, medan kostnader för
nödvändiga överföringsledningar utanför fastigheten (överföringssystem för Österåker, ÖÖS,
samt överföringssystem för Vaxholm, VÖS) bekostas av respektive part. Reningsverket föreslås
byggas i flera etapper allteftersom behoven av utökad kapacitet uppstår.
Investeringens totala storlek uppskattas enligt tabell 1. Det investeringsbeslut denna
framställan avser är dock endast etapp 1 och 2. Se vidare om denna del i aktieägaravtalets
bilaga 7.2 Affärsplan.
Investeringen är av sådan omfattning att investeringsbeslutet får anses vara av större vikt enligt
15 § i bolagsordningen, varför kommunfullmäktige ska ta ställning till beslutet innan det fattas.
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Reningsverk

Etapp 1

Etapp 2

Etapp 3

Totalt

Österåker

540,7

226,4

226,4

993,5

Vaxholm

122,7

51,4

51,4

225,5

Österåker

77,7

0

0

77,7

Vaxholm

158,4

60,5

0

218,9

Överföring

Tabell 1. Belopp i mkr.

7. Styrelse
I enlighet med bolagsordningen 6 § och aktieägaravtalet kapitel 11 ska styrelsen i NYAB bestå
av fem ledamöter och två suppleanter, där ordförande i Österåkersvatten ska vara
styrelseordförande i NYAB och där ordförande i Vaxholmsvatten ska vara en av de ledamöter
som företräder Vaxholm. Styrelsen ska bestå av tre ledamöter och en suppleant från
Österåkersvatten och två ledamöter och en suppleant från Vaxholmsvatten.
Syftet med att styrelseordförandena från ägarbolagens styrelser även sitter i NYAB:s styrelse
är att tillse att styrelsen alltid är välinformerad om ägarbolagens avsikter och behov samt att
tillgodose båda parters högt ställda krav på insyn och transparens.
Eftersom bolagsbildningsprocessen innebär ett steg där Österåkersvatten ensamt äger NYAB
innan Vaxholmsvatten blir delägare kan en annan övergångsstyrelse eventuellt behövas när
bolaget ännu inte ägs av Vaxholm vilket enbart är en praktisk hantering på väg mot den
slutgiltiga styrelsen, vilket regleras efter det att aktieägaravtalet ingåtts.
Då kommunfullmäktige i respektive kommun ska utse ledamöter, behöver Kommunfullmäktige
i Vaxholm fatta beslut om att utse dels Vaxholmsvattens ordförande att vara ledamot i NYAB:s
styrelse, samt därtill besluta utse ytterligare en ledamot samt en suppleant till NYAB:s styrelse.

8. Lekmannarevisorer
I enlighet med sedvanliga krav för kommunala bolag är det i bolagsordningen § 7 angivet att
kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisor samt suppleant för NYAB. Detta görs för samma
mandatperiod som gäller för bolagets revisor. Sålunda behöver Kommunfullmäktige i Vaxholm
besluta om även detta.

9. Ägardirektiv
Roslagsvattenkoncernens inriktning på arbetet styrs av ägardirektiv, fastställt av
ägarkommunernas respektive kommunfullmäktige, se bilaga 9. Direktivet omfattar primärt
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Roslagsvatten men anges även omfatta dotterbolagen i tillämpliga delar. Koncernens
arbetssätt och rutiner är idag anpassade till vad direktivet anger. Det är därvidlag lämpligt att
även NYAB underkastas samma direktiv och att detta gäller även för NYAB i tillämpliga delar
och med hänsyn till idag rådande arbetsmodell inom koncernen. Genom aktieägaravtalet 14.1
anges att parterna är överens om att ägardirektivet ska binda NYAB. Genom avtalet får därför
direktivet en bindande verkan.
Kommunfullmäktige bör fatta beslut att ägardirektivet även ska gälla NYAB.

10. Borgensåtagande
En central del i samtalen mellan kommunerna har varit det långsiktiga samarbetet och det
gemensamma åtagandet. Man har därför enats om att respektive kommun ska gå i borgen för
sina VA-huvudmäns respektive åtaganden enligt aktieägaravtalet. Borgensåtagandet ställs ut
för den egna VA-huvudmannen, men skyddar den andra kommunens VA-huvudman för det fall
den egna VA-huvudmannen inte skulle fullgöra sina åtaganden enligt avtalet. Sålunda står
Österåkers kommun borgen för Österåkersvattens åtaganden enligt avtalet till förmån för
Vaxholmsvatten. Om Österåkersvatten brister i sina åtaganden kan Vaxholmsvatten söka
ersättning eller kravställa direkt gentemot direkt från Österåkers kommun. På detta sätt skapas
en stabil plattform för ett långsiktigt ömsesidigt ansvarstagande.
Borgensåtagandet gäller endast detta avtals fullgörande och omfattar inte att en finansiell
borgen ställs för upplåning.
Borgen är utformad som en proprieborgen och återfinns sist i aktieägaravtalet.
Kommunfullmäktige behöver besluta att borgen ska ingås enligt ovan, denna torde sedan
praktiskt utställas enligt delegationsordning.

Bilagor
2. Värderingsmodell med bilagor
4. Aktieägaravtal, med bilagorna 1.4 och 7.2
5. Bolagsordning (bilaga 6.1 till aktieägaravtal)
9. Ägardirektiv

Christian Wiklund
VD Vaxholmsvatten
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ÖSTERÅKERSVATTEN AKTIEBOLAG
och
VAXHOLMSVATTEN AKTIEBOLAG

AKTIEÄGARAVTAL
avseende aktieägandet i
[NYAB]
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Detta aktieägaravtal (”Avtalet” eller detta ”Avtal”) har ingåtts mellan
1)

Österåkersvatten Aktiebolag, org.nr 556482-7946, Box 437, 184 26 Åkersberga
(”Österåkersvatten”), och

2)

Vaxholmsvatten Aktiebolag, org.nr 556483-2987, Box 437, 184 26 Åkersberga
(”Vaxholmsvatten”).

Österåkersvatten och Vaxholmsvatten benämns nedan var för sig "Part" och gemensamt "Parterna”.
1

BAKGRUND

1.1

[NYAB], org. nr. [•] (”Bolaget”), är ett svenskt aktiebolag och har vid detta Avtals
upprättande ett registrerat och till fullo inbetalt aktiekapital uppgående till 100 000 kronor,
fördelat på 1 000 aktier med lika rätt. Samtliga aktier är av samma slag och med varje aktie
följer en röst.

1.2

Bolaget bildades den [•] 2021 som ett dotterbolag till Österåkersvatten. Österåkersvatten
och Vaxholmsvatten är dotterbolag till Roslagsvatten Aktiebolag, org.nr 556142-2394,
”Roslagsvatten”. Österåkersvatten och Vaxholmsvatten är kommunala dotterbolag som
kontrolleras av Österåkers kommun org.nr 212000-2890, (“Österåker”) respektive
Vaxholms kommun, org.nr 212000-2908, (”Vaxholm”). Det noteras att Österåker och
Vaxholm är bundna av aktieägaravtal avseende ägandet i Roslagsvatten och till undvikande
av missförstånd noteras att inget i detta Avtal ska innebära skyldighet för någon Part att
begå brott mot förutnämnt aktieägaravtal.

1.3

Aktierna i Bolaget ägs av Parterna enligt följande fördelning:
Aktieägare

Antal aktier

Antal röster

Österåkersvatten

815

815

Vaxholmsvatten

185

185

1 000

1 000

Totalt:

1.4

Bolaget bildades som ett led i genomförandet av projektet Österåker Vaxholm
Avloppsrening, närmare beskrivet i Bilaga 1.4, (”ÖVAR”). Österåker och Vaxholm har ett
långsiktigt behov av att säkerställa tillräcklig kapacitet och driftsäkra VA-tjänster. Som ett
led i att uppnå detta har Österåker och Vaxholm (gemensamt ”Kommunerna”) beslutat att
samarbeta kring utvecklingen av Margretelunds reningsverk (”Anläggningen”)
innebärande byggnation av nytt reningsverk som, på sikt, kommer att ersätta det befintliga
reningsverket. Anläggningen är placerad inom nuvarande fastigheten Österåker
Margretelund 16:95 (”Fastigheten”).
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1.5

Österåkersvatten är, vid dagen för detta Avtals ingående, civilrättslig och lagfaren ägare till
Fastigheten. Del av Fastigheten har överlåtits till Bolaget på de villkor som anges i Bilaga
1.5.

1.6

Detta Avtal omfattar Parternas nuvarande och framtida aktier i Bolaget, och därigenom även
Parternas fortsatta samarbete kring Anläggningen. Eftersom det är av väsentlig betydelse
för Kommunerna att samarbetet är långsiktigt har Parterna enats om att en förutsättning för
Avtalets giltighet och det gemensamma ägandet av Bolaget är att Österåker går i borgen
såsom för egen skuld (proprieborgen) för Österåkersvattens rätta fullgörande av Avtalet och
att Vaxholm går i borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för Vaxholmsvattens rätta
fullgörande av Avtalet. Ingenting i detta Avtal ska tolkas som en ändring av gällande avtal
mellan Kommun och Roslagsvatten om inte annat uttryckligen anges.

1.7

Parterna ingår härmed detta Avtal i syfte att reglera villkoren för bedrivande av Bolagets
verksamhet samt Parternas mellanhavanden som aktieägare i Bolaget. Vad som i detta
Avtal gäller för aktier ska också gälla för konvertibler, optionsrätter, emissionsbevis och
andra instrument eller värdepapper som ger någon person rätt att erhålla eller annars
påkalla eller kräva emission, tilldelning, försäljning eller överlåtelse av aktier eller andra
instrument eller värdepapper i Bolaget.

2

DEFINITIONER
I detta Avtal ska nedanstående uttryck ha följande innebörd:
”Affärsplanen”

ska ha den betydelse som anges i punkt 7.2;

”Anläggningen”

ska ha den betydelse som anges i punkt 1.4;

”Avtal” eller ”Avtalet”

ska ha den betydelse som anges i ingressen till
detta Avtal och således avse detta
aktieägaravtal och samtliga bilagor därtill;

”Avtalsdagen”

avser dagen för undertecknandet av detta
Avtal;

”Avtalsbrytande Part”

ska ha den betydelse som anges i punkt 16.1;

”Bankdag”

avser sådan dag (utom lördag, söndag och
allmän helgdag) då svenska affärsbanker
(undantaget internetbanker) håller öppet för
allmänheten;

”Bolagsordningen”

ska ha den betydelse som anges i punkt 6.1;

”Fastigheten”

ska ha den betydelse som anges i punkt 1.4;

”Institutet”

ska ha den betydelse som anges i punkt 24;
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”Kommunerna”

ska ha den betydelse som anges i punkt 1.4,
och Kommunerna benämns var för sig
”Kommun”;

”Part” eller ”Parterna”

ska ha den betydelse som anges i inledningen
till detta Avtal;

”Redovisningsprinciper”

avser de redovisningsprinciper som ska
tillämpas för Bolaget enligt årsredovisningslagen
(1995:1554),
bokföringslagen
(1999:1078) och god redovisningssed i
Sverige;

”Roslagsvatten”

ska ha den betydelse som anges i punkt 1.2;

”Vaxholm”

ska ha den betydelse som anges i punkt 1.2;

”Vaxholmsvatten”

ska ha den betydelse som anges i ingressen till
detta Avtal;

”Väsentligt Avtalsbrott”

ska ha den betydelse som anges i punkt 16.1;

”Österåker”

ska ha den betydelse som anges i punkt 1.2;

”Österåkersvatten”

ska ha den betydelse som anges i ingressen till
detta Avtal; och

”ÖVAR”

ska ha den betydelse som anges i punkt 1.4.

3

SYFTE

3.1

Syftet med samarbetet är att på ett hållbart, långsiktigt och kostnadseffektivt sätt säkerställa
Österåkers och Vaxholms tillgång till högkvalitativ avloppsrening i teknisk, ekonomisk och
hållbarhetsmässig framkant.

3.2

Parterna har tillsammans med Roslagsvatten noga övervägt alternativa lösningar avseende
såväl geografisk placering av reningsverk som tekniska lösningar och samarbetsform. Efter
nogsamt övervägande inom ramen för ÖVAR har Parterna enats om att fördjupa
samarbetet genom ett gemensamt ägande av Bolaget och därmed indirekt Anläggningen
och del av Fastigheten.

3.3

Långsiktigheten i Parternas samarbete inom ÖVAR är en grundläggande förutsättning.
Genomförandet av ÖVAR förutsätter omfattande investeringar från Kommunerna och
åtgärderna behöver således kunna planeras med god framförhållning. Parterna är
medvetna om att Avtalet inte kommer att reglera samtliga frågor som behöver hanteras
inom ramen för samarbetet samt att såväl politiska som tekniska och ekonomiska
förutsättningar kan komma att förändras i väsentlig grad under avtalstiden. Givet Parternas
gemensamma intresse av ett stabilt och nära samarbete åtar sig Parterna att vid var tid,
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och utifrån bästa förmåga, samråda med varandra avseende frågor som berör ÖVAR.
Parterna förbinder sig att, i enlighet med vid var tid tillämplig lagstiftning, agera lojalt och i
detta samarbetes bästa intresse för att uppfylla syftet med detta Avtal såsom det beskrivits
i punkt 3.1.
4

VILLKOR

4.1

Detta Avtal är villkorat av att:
(i)

Kommunfullmäktige i Österåker senast 26 april 2021 den fattat beslut om att
godkänna detta Avtal samt att beslutet vinner laga kraft,

(ii)

Kommunfullmäktige i Vaxholm senast den 19 april 2021 fattat beslut om att
godkänna detta Avtal samt att beslutet vinner laga kraft,

(iii)

Österåker senast en vecka efter beslutet vunnit laga kraft undertecknar
borgensåtagande avseende det rätta fullgörandet av detta Avtal,

(iv)

Vaxholm senast en vecka efter beslutet vunnit laga kraft undertecknar
borgensåtagande avseende det rätta fullgörandet av detta Avtal, samt

(v)

Parterna senast den 1 juni 2021 äger aktier i Bolaget.

4.2

Om något av villkoren i punkt 4.1 inte uppfyllts inom ovan angivna tidpunkter ska Avtalet
förfalla och vara utan verkan om inte Parterna skriftligen överenskommer att förlänga fristen
för villkorets uppfyllande. Om Avtalet sålunda blir utan verkan, ska eventuella fullgjorda
prestationer återgå och Parterna ska inte ha några ytterligare anspråk på varandra av något
slag med undantag för avtalsbrott som har begåtts dessförinnan. Punkten 24 (Tvister) ska
vara i fortsatt kraft oavsett Avtalets upphörande.

5

GENERELLA ÅTAGANDEN

5.1

Parterna åtar sig att på Bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med detta Avtal och i övrigt
i enlighet med de överenskommelser som Parterna träffar i enlighet med detta Avtal.

5.2

Part åtar sig att tillse att Parts företrädare och/eller ombud röstar och i övrigt deltar och
agerar i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal respektive Bolagets bolagsordning. Part
ansvarar för att utsedd styrelseledamot agerar i enlighet med Parts åtaganden enligt
Avtalet.

5.3

Vardera Part åtar sig att lojalt agera i Bolagets intresse och i syfte att uppfylla det mellan
Parterna överenskomna syftet såsom det angivits i punkt 3.1. Vardera Part åtar sig vidare
att vidta samtliga åtgärder och underteckna samtliga bekräftelser, samtycken och övriga
dokument som nödvändiga eller annars lämpliga och skäliga för att genomföra de beslut
och åtgärder som krävs för att uppfylla nyssnämnt syfte.
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6

BOLAGSORDNING

6.1

Bolagets bolagsordning ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 6.1
(”Bolagsordningen”) eller den ändrade lydelse som beslutas i enlighet med
bestämmelserna i detta Avtal.

6.2

Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i Bolagets Bolagsordning och detta Avtal
ska Avtalets bestämmelser ha företräde Parterna emellan.

7

BOLAGET OCH DESS VERKSAMHET

7.1

Österåkersvatten har överlåtit del av Fastigheten till Bolaget på de villkor som anges i Bilaga
1.5. Avstyckning ska ske genom lantmäteriförrättning i enlighet med vad som framgår av
Bilaga 1.5. Bolaget ska tillträda del av Fastigheten efter avslutad förrättning, i enlighet med
villkoren i överlåtelseavtalet. Bolaget ska därefter äga och förvalta Anläggningen och del av
Fastigheten.

7.2

Bolagets verksamhet består i att tillhandahålla reningsverkstjänster på uppdrag av VAhuvudmännen i Österåkers och Vaxholms samt uppföra, äga, driva och förvalta en allmän
VA-anläggning för ändamålet inom del av nuvarande fastigheten Österåker Margretelund
16:95, samt därmed förenlig verksamhet (”Verksamheten”). Parterna är överens om att
Bolagets verksamhet ska bedrivas i allt väsentligt i enlighet med bilagd affärsplan, Bilaga
7.2, (”Affärsplanen”) vilken ska gälla till dess nytt motsvarande dokument antagits i enlighet
med bestämmelserna i detta Avtal.

7.3

Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sätt som är ägnat att på ett långsiktigt och
kostnadseffektivt sätt säkerställa Österåkers och Vaxholms tillgång till högkvalitativ
avloppsrening. Bolagets verksamhet ska bedrivas i enlighet med tillämpliga lagar,
förordningar och myndighetsföreskrifter.

7.4

Det noteras att Bolaget, Parterna emellan, ansvarar för Anläggningens drift och skötsel och
övertar ansvaret för miljö, reningsgrad och övriga faktorer från och med att mottaget vatten
passerat släppbrunnen, oavsett om vattnet kommer från Kommunernas invånare eller
annan. Fram till denna punkt ansvarar respektive Part för anläggning, skötsel och övriga
åtgärder på ledningar etc.

8

FINANSIERING AV BOLAGET

8.1

Bolagets verksamhet ska finansieras genom dess egna kapital samt i övrigt genom internt
genererade medel eller – med beaktande av tillämpliga bestämmelser i detta Avtal – genom
lån från extern långivare, aktieägartillskott, annat tillskott och/eller lån från Parterna.

8.2

Parterna ska tillse att Bolaget inom 6 månader från Avtalsdagen och därefter på begäran
av Bolaget finansieras med ägarlån eller lån från respektive Kommun fördelat på det sätt
och med de begränsningar som framgår av Affärsplanen. Om Parterna så föredrar kan
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Parterna istället enas om att Bolaget ska uppta lån från extern långivare, varvid respektive
Part ska tillse att säkerhet ställs antingen av Part eller respektive Kommun i den
utsträckning som skäligen krävs av den externa långivaren.
8.3

Part har, utöver vad som anges i punkt 8.2, ingen direkt skyldighet att tillskjuta ytterligare
kapital eller ställa säkerhet till förmån för Bolaget, men det noteras att Kommunerna i
aktieägaravtal avseende Roslagsvatten förbundit sig att tillse att eventuella underskott i
dotterbolag (inklusive Bolaget) täcks. Part ska medverka till att sådant underskott täcks på
ett effektivt och för Bolaget ändamålsenligt sätt. Vid finansiering från Parterna i form av
nyemission, aktieägartillskott eller lån har Part rätt, men ingen skyldighet, att tillhandahålla
sådan finansiering proportionellt i förhållande till sitt innehav av aktiekapital vid den aktuella
tidpunkten.

9

BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämma ska hållas när det krävs enligt lag, bolagsordning eller detta Avtal.

10

INSYN

10.1

Part har rätt att när som helst begära att få del Bolagets bokföring och övriga handlingar.
Part här även rätt att ta del av de handlingar avseende ÖVAR som innehas av Part eller
Kommun. Denna rätt får utövas av Part eller av Part utsedd person på begäran av Parts
styrelse eller respektive Kommuns kommunstyrelse. Begärda handlingar ska tillhandahållas
inom fem (5) Bankdagar.

10.2

Part har rätt till insyn i Bolagets verksamhet och respektive Kommuns kommunstyrelse ska
ges den information och inom fem (5) Bankdagar tillställas de handlingar de begär med
anledning härav.

10.3

Part ska svara för sina egna och Bolagets kostnader för tillhandahållande av sådan
information som avses i denna punkt 10.

10.4

Vad som anges i denna punkt 10 ska, med vederbörliga ändringar, äga motsvarande
tillämpning i förhållande till Bolagets eventuella dotterbolag.

10.5

Vad som anges i denna punkt 10 ska endast gälla i den mån detta inte hindras av
författningsreglerad sekretess.

11

BOLAGETS STYRELSE M.M.

11.1

Bolagets styrelse ska bestå av fem (5) ledamöter med två (2) suppleanter, om inte Parterna
kommer överens om något annat. Österåkersvatten har rätt att utse tre (3) ledamöter och
en (1) suppleant och Vaxholmsvatten har rätt att utse två (2) ledamöter och en (1)
suppleant. En suppleant får endast tjänstgöra istället för en ledamot som utsetts av samma
Part.
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11.2

De representanter Parterna utser enligt punkt 11.1 ska vara styrelseledamöter eller
styrelsesuppleanter i Part för samma period. En av de ledamöter Österåkersvatten utser
ska vara styrelseordförande i Österåkersvatten under samma period och en av de
ledamöter Vaxholmsvatten utser ska vara styrelseordförande i Vaxholmsvatten för samma
period.

11.3

Till ordförande i Bolagets styrelse ska väljas den person som är styrelseordförande i
Österåkersvatten under samma period. Övrig konstituering ska ske inom styrelsen.

11.4

Parterna förbinder sig att på bolagsstämman rösta för att de av Parterna utsedda
ledamöterna och suppleanterna väljs.

11.5

Om Part önskar ersätta en ledamot eller suppleant utsedd av Part ska styrelsen så snart
som möjligt kalla till bolagsstämma för att rösta för sådan förändring.

11.6

Sammanträden med styrelsen ska sammankallas när så krävs enligt tillämplig lag,
Bolagsordningen eller detta Avtal. Härutöver ska sammanträde med styrelsen alltid
sammankallas om en styrelseledamot eller den verkställande direktören begär det.

11.7

Samtliga styrelseledamöter ska kallas till varje sammanträde. Kallelse ska ske i enlighet
med Roslagsvattens vid var tid gällande rutiner för styrelsesammanträde inom
Roslagsvattens koncern.

11.8

I enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen samt i beaktande av tillämpliga
bestämmelser i detta Avtal, ska styrelsen omgående, och därefter årligen, fastställa en
arbetsordning för sitt arbete.

12

FIRMATECKNING
Bolagets firma, utöver att den tecknas av dess styrelse ska tecknas av styrelseledamöterna
två i förening samt ensam av den verkställande direktören. Styrelsen kan därutöver besluta
att firman ska tecknas av ytterligare personer (minst två i förening) för att underlätta den
löpande verksamheten.

13

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH REVISORER

13.1

Styrelsen ska utse verkställande direktör för Bolaget. Parterna är ense om den person som
utsetts till verkställande direktör i Österåkersvatten även ska vara verkställande direktör i
Bolaget.

13.2

I enlighet med bestämmelserna i Aktiebolagslagen samt i beaktande av tillämpliga
bestämmelser i detta Avtal, ska styrelsen omgående, och därefter årligen, fastställa
instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande
direktören samt instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens

9(16)

590

fortlöpande bedömning av Bolagets ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till
styrelsen.
13.3

Bolagets redovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och i förekommande fall den
verkställande direktörens förvaltning ska granskas av en (1) auktoriserad revisor och en
revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag.

13.4

Kommunfullmäktige i Österåker respektive Vaxholm ska vardera utse en (1)
lekmannarevisor med suppleant.

14

UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT OCH BESLUTSFATTANDE

14.1

Med undantag från vad som följer av punken 14.2 är Parterna ense om att
aktiebolagslagens regler om kvalificerad majoritet för vissa beslut vid bolagsstämma eller
styrelsemöte ska gälla under Avtalstiden. Det noteras härvid dels att enighet vid vissa beslut
krävs enligt aktieägaravtal för Roslagsvatten vilket Kommunerna är bundna av, dels att
Bolaget är bundet av ägardirektiv, vilket ska iakttas vid beslut i Bolaget utöver de punkter
som anges i punkt 14.2. Därutöver noteras att kommunfullmäktige i respektive Kommun
ska ges möjlighet att ta ställning till vissa beslut enligt Bolagsordningen.

14.2

För giltigt beslut i följande frågor – oavsett om beslut fattas av bolagsstämma, styrelsen
eller eljest – ska, utöver vad som följer av tillämplig lag, krävas – vid bolagsstämma –
enighet mellan Parterna och – vid styrelsesammanträde – enighet mellan
styrelseledamöterna:

14.3

(a)

Ändring av Bolagsordningen.

(b)

Väsentlig ändring av Bolagets verksamhet eller inriktningen av Bolagets
verksamhet.

(c)

Antagande av ny Affärsplan.

(d)

Etablering, förvärv, nedläggning eller avyttring av rörelse eller dotterbolag.

(e)

Förvärv eller avyttring av fast egendom.

(f)

Ingående av avtal mellan Bolaget och Part eller närstående till Part eller bolag i
vilket Part eller närstående till Part direkt eller indirekt har ett bestämmande
inflytande, i den utsträckning sådant avtal inte följer av antagen Affärsplan eller
ÖVAR.

Förekommer till behandling på bolagsstämma eller styrelsesammanträde sådan fråga som
enligt punkten 14.2 kräver enighet och kan inte enighet uppnås, ska frågan avföras från
dagordningen för det aktuella mötet och behandlas på nytt vid möte tidigast fyra (4) och
senast åtta (8) veckor därefter, varvid Parterna ska förhandla lojalt och eftersträva enighet
i frågan. Om någon av Parterna så begär ska styrelserna i Österåkersvatten och
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Vaxholmsvatten bjudas in till möte för att gemensamt försöka nå enighet i frågan inför det
andra mötet. Om erforderlig majoritet inte kan uppnås vid det andra mötet ska beslut fattas
med enkel majoritet eller den särskilda majoritet som föreskrivs i lag.
Vad som anges i denna punkt 14 ska, med vederbörliga ändringar, äga motsvarande
tillämpning i förhållande till Bolagets eventuella dotterbolag.
15

GENERELLT ÖVERLÅTELSEFÖRBUD

15.1

Utöver vad som följer av bestämmelserna i detta Avtal har ingen av Parterna rätt att utan
den andre Partens föregående skriftliga samtycke överlåta några av sina aktier, pantsätta
eller utfärda option om att köpa eller sälja några av sina aktier.

15.2

Hembudsskyldighet finns i Bolagsordningen.

16

INLÖSEN AV AKTIER VID VÄSENTLIGT AVTALSBROTT

16.1

Om Part (den ”Avtalsbrytande Parten”) begår väsentligt brott mot detta Avtal (”Väsentligt
Avtalsbrott”) och inte vidtar rättelse inom 60 Bankdagar efter skriftlig anmaning från den
andra Parten, har den andra Parten rätt att lösa in den Avtalsbrytande Partens innehav av
aktier i Bolaget. Nedan listade avtalsbrott är alltid att anse som Väsentliga Avtalsbrott:
(a)

Österåkersvattens underlåtenhet att fullfölja överlåtelse av del av Fastigheten till
Bolaget i enlighet med punkt 7.1, samt

(b)

Parts uppsägning av detta Avtal utan att dessförinnan ha träffat avtal med den
andra Parten avseende överlåtelse av samtliga aktier i Bolaget.

16.2

Om Parterna inte kan enas om priset på aktierna ska priset fastställas i enlighet med
bestämmelsen om värdering nedan. Part får därefter lösa in den Avtalsbrytande Partens
innehav av aktier för ett lösenpris motsvarande [50] procent av de aktuella aktiernas
fastställda värde. Kostnaderna för värderingen ska bäras av den Avtalsbrytande Parten.
Aktierna ska tillträdas och betalas inom 60 Bankdagar från det att priset fastställts.

16.3

Inlösen enligt denna bestämmelse utesluter inte andra påföljder med anledning av det
Väsentliga Avtalsbrottet.

17

VÄRDERING
Marknadsvärdet på Bolaget ska i första hand bestämmas av Parterna gemensamt, och i
andra hand, om Parterna inte kommer överens, av två (2) oberoende värderingsmän.
Vardera Part utser en värderingsman vilken ska vara välrenommerad värderare med
erfarenhet av värdering av motsvarande verksamhet och/eller motsvarande specialfastighet
i Stockholms län eller angränsande län (”Värderingsmännen”). Part ska utse sin respektive
Värderingsman inom två (2) veckor från det att den ena Parten skriftligen begärt detta. Om
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den ena Parten inte utsett Värderingsman inom tvåveckorsfristen äger den andra Parten
rätt att utse den andre Värderingsmannen. Värderingsmännen ska gemensamt bestämma
marknadsvärdet inom trettio (30) Bankdagar från det att de båda utsetts. Om
Värderingsmännen inte anger samma värde på Bolaget, ska värdet av Bolaget utgöras av
det genomsnittliga värdet av de två (2) värderingarna. Om skillnaden mellan de två (2)
värderingarna överstiger tio (10) procent ska de två (2) Värderingsmännen gemensamt utse
en (1) tredje värderingsman att upprätta en oberoende värdering av Bolaget. Om
Värderingsmännen inte inom två (2) veckor kan enas om en tredje värderingsman, ska
sådan utses av Stockholms Handelskammare. Det slutliga värdet av Bolaget, och därmed
Aktierna, ska utgöras av det genomsnittliga värdet av de tre (3) värderingarna. Parterna
förbinder sig att tillämpa ovan nämnda värdering.
18

LAGEN OM HANDELSBOLAG OCH ENKLA BOLAG OCH LIKVIDATION
Genom träffande av detta Avtal har Parterna inte avsett att bilda något enkelt eller annat
bolag. Om det trots detta skulle finnas grund för likvidation av det enkla eller annat bolag,
som kan anses ha uppkommit genom Parternas träffande av detta Avtal, enligt lag
(1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, ska nämnda bolag inte likvideras, utan ska
den Part till vilken likvidationsgrunden kan hänföras utträda ur Bolaget (dvs. utträda ur detta
Avtal), varvid bestämmelserna i punkten 16 ska äga analog tillämpning.

19

ÖVERLÅTELSE AV AVTALET
Parts rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal får inte överlåtas eller pantsättas utan
samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av Avtalet och utan den andra Partens
skriftliga godkännande.

20

AVTALSTID OCH AVTALETS UPPHÖRANDE

20.1

Detta Avtal träder i kraft när det undertecknats av Parterna och gäller så länge Part äger
aktier i Bolaget. Detta Avtal upphör automatiskt att gälla för Part, när denne, i enlighet med
bestämmelserna i detta Avtal, helt upphör att äga aktier i Bolaget. Om Part säger upp
Avtalet utan att ha överlåtit sina aktier i Bolaget till den andra Parten är detta ett Väsentligt
Avtalsbrott, vilket innebär att den Part som säger upp Avtalet har att erbjuda sitt innehav av
aktier i Bolaget till den andra Parten i enlighet med punkt 16.

20.2

Bestämmelserna i punkten 24 (Tvister) ska fortsatt vara bindande för Parterna. Avtalets
upphörande ska inte heller innebära att Part befrias från påföljd på grund av kontraktsbrott
som Part begått innan eller i samband med Avtalets upphörande.
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21

MEDDELANDEN

21.1

Varje meddelande, begäran, anmälan eller påkallande enligt detta Avtal ska av
Österåkersvatten översändas till Vaxholmsvatten på sätt som anges i denna punkt och till
följande adress:
Vaxholmsvatten Aktiebolag
Att: styrelsens ordförande
Box 437
184 26 Åkersberga
Med kopia till:
Vaxholmsvattens VD

21.2

Varje meddelande, begäran, anmälan eller påkallande enligt detta Avtal ska av
Vaxholmsvatten översändas till Österåkersvatten på sätt som anges i denna punkt och till
följande adress:
Österåkersvatten Aktiebolag
Att: styrelsens ordförande
Box 437
184 26 Åkersberga
Med kopia till:
Österåkersvattens VD

21.3

Meddelanden och annan kommunikation i anledning av Avtalet ska anses ha mottagits av
mottagande Part:
(i) vid överlämnandet om det levererats personligen;
(ii) efter att mottagaren bekräftat mottagandet vid kommunikation genom e-post, dock ska
automatgenererande svar ej betraktas som en bekräftelse på mottagande);
(iii) två Bankdagar efter avlämnandet för befordran med bud (om budet lämnar bekräftelse
på leverans); eller
(iv) tre Bankdagar efter avlämnande för postbefordran (om det skickats som
rekommenderat brev med eller utan mottagningsbevis) till mottagande Parts ovan
angivna adress (eller till sådan annan adress som mottagande Part meddelat
avsändaren för detta ändamål).
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22

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

22.1

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade
och undertecknade av Parterna.

22.2

För det fall Kommunerna avslutar samarbetet med Roslagsvatten under detta Avtals
avtalstid ska Parterna i god anda förhandla och söka enas om de justeringar, ändringar och
tillägg som är nödvändiga för ett fortsatt samarbete inom Bolaget.

23

BESTÄMMELSES OGILTIGHET
Skulle någon bestämmelse i detta Avtal (eller del därav) vara ogiltig, ska detta inte innebära
att Avtalet eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltigt. I stället ska Parterna, så långt det är
möjligt, justera Avtalet eller bestämmelsen för att ge effekt åt Avtalets andemening. Om
Parterna inte kan komma överens om ändring av bestämmelse som är ogiltig, ska sådan
bestämmelse anses struken och övriga bestämmelser i Avtal ska fortsätta gälla.

24

TVISTER

24.1

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom
skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
(”Institutet”). Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

24.2

Regler för förenklat skiljeförfarande ska tillämpas om inte Institutet med beaktande av
målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att
Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om
skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

24.3

Parterna förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte avslöja förekomsten av eller innehållet i skiljedom i anledning av detta Avtal eller information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling i anledning av detsamma. Vad som föreskrivs i denna punkt 24.3
gäller inte såvida annat följer av lag, annan författning, myndighets bud eller annars
erfordras för doms verkställighet.
_________________________
Signatursida följer
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Detta Avtal har upprättats i tre (3) likalydande exemplar varav Parterna och Roslagsvatten har tagit
varsitt.

ÖSTERÅKERSVATTEN
AKTIEBOLAG

VAXHOLMSVATTEN AKTIEBOLAG

[Namnförtydligande]

[Namnförtydligande]

[Namnförtydligande]

[Namnförtydligande]
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BORGENSÅTAGANDE
Österåkers kommun, org.nr 212000-2890, går härmed i borgen såsom för egen skuld
(proprieborgen) för Österåkersvattens rätta fullgörande av detta Avtal.
ÖSTERÅKERS KOMMUN

[Namnförtydligande]

[Namnförtydligande]

BORGENSÅTAGANDE
Vaxholms kommun, org.nr 212000-2908, går härmed i borgen såsom för egen skuld
(proprieborgen) för Vaxholmsvattens rätta fullgörande av detta Avtal.
VAXHOLMS KOMMUN

[Namnförtydligande]

[Namnförtydligande]
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Värdeutlåtande
avseende del av fastigheten

Margretelund 16:95
i Österåkers kommun

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB
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Margretelund 16:95, del av
Österåkers kommun

1(9)

UPPDRAG/BESKRIVNING
Uppdragsgivare

Roslagsvatten genom Mattas Skarelius.

Bakgrund/syfte

Att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde för interna bedömningar och kommande försäljning.

Värderingsobjekt

Del av fastigheten Margaretelund 16:95 i Österåkers kommun,
värderingsobjektet avser den del av fastigheten inom Margretelund 16:95 vilket är angivet såsom E (reningsverk) inom gällande detaljplan, se karta under rubriken ”Planförhållanden”.

Värdetidpunkt

Värdetidpunkt är 2021-02-16.

Förutsättningar

För uppdraget gäller bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlåtande”. Värderingsobjektet förutsätts vara fri från eventuella
markföroreningar samt förutsätts ha normala grundläggningsförhållanden.
Avstyckning av värderingsobjektet förutsätts ha skett så objektet
går att sälja på den öppna marknaden.
Värderingsobjektet utgörs av Margretelunds reningsverk. Enligt
uppdragsgivaren har reningsverket nått sin tekniska livslängd och
avses ersättas med ett nytt större reningsverk. Värderingsuppdraget avser här att bedöma fastighetens marknadsvärde beaktat att
samtliga byggnader avses rivas. Således har Forum ej gjort någon
bedömning av fastighetens marknadsvärde beaktat befintliga
byggnader och anläggningar.

Underlag

- Besiktning av området har ej skett inom ramen för uppdraget.
- Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS).
- Taxeringsuppgifter.
- Marknadsinformation.
- Ortsprisunderlag.
- Kartmaterial.
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BESKRIVNING
Lagfaren ägare

Österåkersvatten AB

Fastighetstyp

Reningsverk, specialfastighet (821).

Läge

Värderingsobjektet är beläget i Margretelund i Åkersberga och Österåkers kommun.
Näromgivningen utgörs av småhusbebyggelse, naturmark samt
Saltsjön. Avståndet till Åkersberga centrum där alla servicefunktioner finns är ca 5 km. Större trafikleder finns på längre avstånd.

Källa: Datscha.se

Planförhållanden

Värdebedömningen förutsätter att marken är planlagd för reningsverk med en normalstor byggrätt där 0,4 av tomtens areal får utgöra bruttoarea. Bebyggelsen får högsta utgöra två våningar med
en högsta byggnadshöjd på 10 m. Prickmark, dvs mark som ej får
bebyggas, finns utmed fastighetsgränsen.
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Utdrag nedan ur gällande detaljplan, plankarta.

Servitut, samfälligheter,
inteckningar etc.
Se bifogat fastighetsutdrag. Forum har inte närmare utrett ledningsdragningen för vardera gällande ledningsdragning.
Tomtbeskrivning

Värderingsobjektet, vilket avser del av fastigheten Margretelund
16:95, bedöms, grovt uppskattat genom uppmätning på detaljplanekartan, ha en markareal på ca 32 400 kvm landareal. Värderingsobjektet är iordningställt och synes utgöras av dels bebyggelse dels gräsytor, asfalterade och grusade kör- och upplagsytor
samt parkeringsplatser. Väganslutning till området finns utbyggt.
Värderingsobjektet är inhägnat beaktat gällande fastighetsindelning.
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Källa: Datscha.se

VÄRDERING

Metod
Syftet med värderingen är att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset
vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna
marknaden.
Värderingsobjektet utgörs av Margretelunds reningsverk i Åkersberga i Österåkers kommun. Enligt uppgift från uppdragsgivaren
har avloppsreningsverket nått sin tekniska livslängd. Eftersom den
tekniska livslängden för befintligt reningsverk är nått bedöms värdet av befintlig anläggning inte ha något större värde med hänsyn
till ålder och rivningskostnader. Marknadsvärdet av fastigheten
bedöms sökas främst baserat på tomtmarksvärdet med nedjustering för rivning av befintligt reningsverk.
Marknadsvärdet av marken bedöms med ledning av en ortsprisanalys som bygger på relevanta köp av tomtmark för motsvarande ändamål inom Stockholmsregionen.
Försäljningar av mark för motsvarande ändamål är mycket sällsynta. Vid försäljning (eller tomträttsupplåtelser) för mark för olika
tekniska anläggningar bestäms priset normalt utifrån ett försiktigt
bedömt marknadsvärde för industrimark.
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Exempel på detta är Stockholms stads försäljning 2017 av mark för
återvinnings-central och värmeverk i Högdalen som skedde till en
prisnivå om 2 180 kr/kvm markareal, vilket bedöms vara i nivå
med markpriset för industri i Högdalen.
Ett annat exempel är Stockholms stads tomträttsupplåtelser av
mark för fördelningsstationer till Ellevio i Gubbängen och Åkeshov
där tomträttsavgälden bestämts till 81 kr/kvm och år. Beaktat en
avgäldsränta vid nyupplåtelse på 4-5 % erhålls en indikation på underliggande markvärde vilket här skulle ligga mellan ca 1600-2000
kr/kvm markareal. Även dessa marknivåer bedöms vara i nivå med
industrimark i motsvarande områden.
Med hänsyn till ovanstående bedöms att marknadsvärdet av del
av fastigheten Margretelund 16:95 bör kunna bedömas genom
jämförelser med försäljningar av obebyggd industrimark.

Omdöme om värderingsobjektet
Värderingsobjektet är beläget i Margretelund i Österåker. Avståndet till motorväg och Åkersberga ca 5 km. Läget bedöms vara relativt perifert för att utgöra industri. För att utgöra ändamålet reningsverk bedöms läget vara normalgott beaktat att det ligger
inom tätorten.

Marknadsanalys
Industribranschen

Konjunkturinstitutet mäter månatligen stämningsläget i det
svenska näringslivet och sammanställer resultaten i Barometerindikatorn där ett indexvärde om 100 innebär ett normalläge för
konjunkturen. Stämningsläget inom tillverkningsindustrin föll kraftigt våren 2020, men efter en stark återhämtning under hösten
hade branschen vid den senaste mätningen i december ett läge
som var starkare än normalt. Indexvärdet uppgick till 106,9 vilket
kan jämföras med bottennoteringen i april med ett index om 70,5.
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Konjunkturläget inom bygg- och anläggning är fortfarande lägre än
normalt och det främsta hindret för ökat byggande uppges vara
låg efterfrågan.

Industrimark

Enligt Konjunkturinstitutet har anbudspriserna sjunkit och företagen förväntar sig att priserna kommer att sjunka ytterligare.
I storstäderna samt i de större regionsstäderna har befolkningstillväxten varit stark, och i kombination med markbrist, har det medfört att centralt belägna industriområden har gett plats för nya bostadsområden. Industriområden har istället lokaliserats längre ut
från städerna.
Den växande e-handeln har medfört att efterfrågan för lagerlokaler om ca 5 000 – 10 000 kvm i centrumnära lägen med väl utbyggd infrastruktur är stor. Konsumenterna inom e-handeln vill ha
snabba leveranser och hög servicegrad varför den sista milen i ehandelns logistikkedja har blivit allt mer viktig.
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Nyproduktion av s.k. industriradhus har blivit alltmer populärt
vilka ägs via en bostadsrättsförening. Lokalerna, som nyttjas
främst av egenanvändare, omfattar vanligtvis omkring 150 - 200
kvm. Andrahandsuthyrning förekommer i relativt liten utsträckning.
Bristen på detaljplanelagd industrimark är stor, särskilt i storstäderna men även i regionsstäderna.
Ortsprisanalys och värdebedömning
Ett ortsprismaterial har framtagits avseende industrimark som
köpts/markanvisats sedan 2019 inom Stockholmsregionen av
mark för främst industriändamål.
Kommun

Fastighet

Område

Datum

Tomtareal,
kvm

Pris kr/kvm Pris, tkr
TA

Köpare

Säljare

Huddinge

Länna 45:1

Norra Länna

2020-03

10 000

2 250

22 500

JP Järn & Plåt AB

Huddinge kommun

Sollentuna

Eldhavet 1

Norrsätra

2019-11

11 940

2 010

24 000

ABT Norrsätra 2 AB

Sollentuna kommun

Järfälla

Soll. Häradsallmänning 1:32

Stäket

2019-10

20 052

1 661

33 307

SÖRAB

Järfälla kommun

Vallentuna

Vallentuna-Åby 1:94

Vallentuna

2019-09

10 000

860

8 600

SÖRAB

Vallentuna kommun

Värmdö

Gustavsberg 1:523

Gustavsberg

2019-04

26 230

2 287

60 000

Uppgift saknas

JM Entreprenad

Värmdö

Gustavsberg 1:546

Gustavsberg

2018-09

10 417

2 879

30 000

Gottholmen Fastigheter AB

JM Entreprenad AB

Södertälje

Lastaren 8

Bovallsvägen 7

2018-09

11 975

1 253

15 000

Hovsjö Fastighets Ab

Södertälje Kommun

Huddinge

Klingan 7

Länna

2018-02

10 760

3 160

34 000

Uppgift saknas

Rothoff Mark & Anläggning

Södertälje

Tuvängen 10

Moraberg

2018-02

12 000

1 250

15 000

Jimmy Jardefalk

Södertälje kommun

Haninge

Kalvsvik 16:24

Albyberg

2017-11

12 994

2 000

25 988

Torvalla Bil Fastigheter

Haninge Kommun

Haninge

Kalvsvik 16:21

Haninge Kommun

Albyberg

2017-06

20 438

1 600

32 701

Bil AB Ove Olofsson

Upplands-Bro Tibble 1:647 & 1:648

Brunna

2017-03

50 000

1 020

51 000

Castellum

Uppgift saknas

Sigtuna

Broby 1:1, Märsta 21:29

Märsta

2017-02

23 390

1 000

23 390

L.S Produkter Sjöholm

Sigtuna kommun

Södertälje

ALMNÄS 5:37

Almnäs

2016-12

11 900

600

7 140

Constructab Fastighets AB

Peab FU Almnäs AB

Haninge

Årsta 1:73 & 1:89

Haninge

2016-11

43 508

977

42 500

Fuchs Lubricants Sweden

Stendörren

Botkyrka

LOVISEBERG 5

Tumba

2016-10

10 412

650

6 768

Getten Fastighets AB

Bokyrka Kommun

Haninge

KALVSVIK 16:20

Albyberg

2016-06

10 029

1 600

16 046

Ingengörsfirman

Haninge Kommun

Sigtuna

ROSERSBERG 11:29

Rosersberg

2016-04

13 823

947

13 100

NEWCO 4355 Sweden AB

Privatperson

Haninge

KALVSVIK 16:19

Albyberg

2016-03

11 009

2 000

22 018

NewCap Albyberg 2 AB

Haninge Kommun

Sigtuna

Rosersberg 11:114

Rosersberg

2016-01

19 822

1 500

29 733

Cleano AB

Kilen

Stockholm

Örby 4:1

Högdalen

2015-12

15 000

2 180

Brostaden

Stockholms kommun

Haninge

Kalvsvik 16:1

Albyberg

2015-09

10 000

1 600

STV Aapro

Haninge kommun

Upplands-Bro Kungs.-Tibble 1:330 och 1:403 Brunna

2015-09

50 497

950

Brostaden

Upplands-Bro kommun

Haninge

2015-05

12 000

2 000

NewCap

Haninge kommun

18 258

1 593

Medel

Kalvsvik 16:1

Albyberg

47 972

Köpen i tabellen ovan har försålts till priser på mellan 650 och ca
3 160 kr/kvm TA med en medelnivå på ca 1 600 kr/kvm TA för en i
snitt ca 18 000 kvm stor tomt för industriändamål. De flesta av förvärvspriserna har skett på nivån 1 000 – 2 200 kr/kvm markareal.
Förvärven av industrimark sker i nuläget främst i nya industriområdet såsom Albybergs verksamhetsområde i Haninge, Stäkets verksamhetsområde i Järfälla samt i bl.a. Rosersberg, Gustavsberg
samt Almnäs i Södertälje. De lägsta nivåerna noteras i mindre attraktiva industrilägen såsom Södertälje och Almnäs eller i Botkyrka. I Haninge och Albybergs industriområde försäljer kommunen ett fåtal fastigheter för runt 1 600 – 2 000 kr/kvm TA där även
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markområdena var iordningställda och grusade. Området ligger
nära Nynäsvägen.
Stor andel av de säljande parterna i ovanstående redovisat ortspris
utgörs av kommuner.
Bland köpen kan noteras SÖRAB´s förvärv på nivåerna 1661 och
860 kr/kvm TA vilket således utgör markköp för återvinningsstationer. Ändamålet får anses vara delvis jämförbart med värderingsobjektet då de utgör en samhällsfunktion. Dock har man sannolikt
inte likt värderingsobjektet angett en särskild planbestämmelse
utan förvärvade markområden förmodas sannolikt vara detaljplanelagda för industriändamål.
Värderingsobjektet omfattas av detaljplan vilken anger reningsverk. Läget är mindre gott för att utgöra industriändamål inom Österåkers kommun, främst beaktat närheten till större trafikleder/motorväg. Byggrätten på 0,4 får anses vara relativt normalstor. Normalt brukar exploateringsgraden för industrifastigheter
ligga på 0,5.
Värderingsobjektet med dess markareal på, uppskattningsvis,
32 400 kvm är stor och viss vägledning bör kunna erhållas av de
jämnstora fastigheterna. I tabellen noteras 3st förvärv på nivån
950-1020 kr/kvm TA för de ca 43 000 – 50 500 kvm stora fastigheterna, läget bedöms vara jämförbart.
Efter en sammanvägning av ovanstående jämförelser med beaktande av värderingsobjektets läge samt markstorlek bedöms marknadsvärdet av obebyggd industrimark i motsvarande läge till 1 000
– 1 500 kr/kvm TA.
Med hänsyn till att priserna för mark för tekniska anläggningar synes baseras på ett försiktigt bedömt industrimarksvärde bedöms
värdet sökas i den nedre delen av intervallet. Värderingsobjektet
är dock idag grovplanerat, iordningställt samt delvis asfalterat eller
grusat vilket får anses vara värdehöjande. Normalt brukar industrimark försäljas utan att grovplanering skett, med vissa undantag.
Mervärdet av minst ca 50 % (grovt uppskattat) av värderingsobjektet är iordningställt samt asfalterat/grusat bedöms medföra en positiv värdepåverkan på 200 -250 kr/kvm TA.
Med det i beaktande bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet baserat på gällande detaljplan till 40 Mkr motsvarande 1200 –
1250 kr/kvm TA.
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Värderingsobjektet är dock bebyggt med ett föråldrat reningsverk
samt med flera mindre byggnader där den tekniska livslängden
nått sin gräns. En köpare av fastigheten hade således behövt kalkylera med att riva befintlig anläggning samt övriga byggnader för
att kunna uppföra ett nytt reningsverk. Enligt uppdragsgivaren är
kostnaden beräknad till, grovt uppskattad, 17 Mkr av Sweco och
Roslagsvatten. Marknadsvärdet bedöms därmed slutligen till 4017 Mkr = 23 Mkr.

SLUTLIG VÄRDEBEDÖMNING
Marknadsvärdet av aktuell del av fastigheten Margretelund 16:95
i Österåkers kommun bedöms, baserat på ovan angivna förutsättningar, vid värdetidpunkten 2021-02-16 till:

Tjugotre miljoner kronor
[ 23 000 000 kr ]
OBS! Notera värderingsförutsättningarna under ”Förutsättningar” ovan.

Stockholm 2021-02-16

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB

Magnus Hofström
Civilingenjör
Auktoriserad fastighetsvärderare
Bilagor
1.

Allmänna villkor för värdeutlåtande

607

Margretelund 16:95, del av
Österåkers kommun

Bilaga 1

608

Margretelund 16:95, del av
Österåkers kommun

Bilaga 1

609

Margretelund 16:95, del av
Österåkers kommun

Bilaga 1

610

Margretelund 16:95, del av
Österåkers kommun

Bilaga 1

611

Margretelund 16:95, del av
Österåkers kommun

Bilaga 1

612

Margretelund 16:95, del av
Österåkers kommun

Bilaga 1

613

Margretelund 16:95, del av
Österåkers kommun

Bilaga 1

614

Margretelund 16:95, del av
Österåkers kommun

Bilaga 1

615

Margretelund 16:95, del av
Österåkers kommun

Bilaga 1

616

Margretelund 16:95, del av
Österåkers kommun

Bilaga 1

617

Margretelund 16:95, del av
Österåkers kommun

Bilaga 2

618

VÅRA KONTOR
Stockholm
Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm
Tel 08 696 95 50
Göteborg
Drottninggatan 36, 411 14 Göteborg
Tel 031 10 78 50
Malmö
Södra Promenaden 59, 211 38 Malmö
Tel 040 12 60 70
Norrköping
Sankt Persgatan 27, 602 33 Norrköping
Tel 011 12 61 21
Nyköping
Västra Kvarngatan 64, 611 32 Nyköping
Tel 0155 778 70
Sundsvall
Klökanvägen 8, 857 53 Sundsvall
Tel 070 229 05 15
Umeå
Svidjevägen 8, 904 40 Röbäck
Tel 076 846 99 55
Västerås
Sigurdsgatan 23, 721 30 Västerås
Tel 021 665 53 15
Östersund
Kyrkgatan 60, 831 34 Östersund
Tel 076 114 99 88
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BESKRIVNING: Affärsidé NYAB
DOKUMENT ID: 20210209-30096 UPPRÄTTAD AV: Maria Appel
DATUM: 2021-04-09
SIDA: 1 ( 3)
STATUS: Ange

status

ANSVARIG: Ange

ansvarig

Affärsplan NYAB
Bolaget NYAB ska anlägga, äga och förvalta det nya avloppsreningsverket på del av fastigheten Margretelund
16:95 i Österåkers kommun.
Bolaget ska rena avloppsvatten från Österåkers och Vaxholms abonnenter. I första etappen ansluts de
abonnenter som idag är anslutna till gamla Margretelunds reningsverk. Dvs delar av Österåker och Resarö i
Vaxholm samt de som är anslutna till Blynäs i dag. Reningsverket kommer att byggas ut i etapper för att
kunna ansluta fler abonnenter från båda kommunerna allteftersom behoven av utökad kapacitet uppstår.
Bolaget samägs av Österåkersvatten med 81,5% och Vaxholmsvatten med 18,5% och är ett dotterdotterbolag till Roslagsvatten.

Bild 1. Koncernstruktur
Bolaget kommer inte att ha någon egen personal anställd utan köper kompetens, administration och
entreprenadarbeten från Roslagsvatten på samma sätt som de övriga dotterbolagen i koncernen gör.
Kostnadsfördelning
Samtliga kostnader som uppstår såväl investeringar, räntor, avskrivningar, amorteringar och driftskostnader
ska fördelas mellan ÖSVAB och VAXAB. Kostnadsfördelningen under byggnation baseras på det
prognostiserade snittet för de första 25 åren vilket innebär en kostnadsfördelning på 81,5 % för
Österåkersvatten och 18,5 % för Vaxholmsvatten. Kostnadsfördelningen under drift, när det nya
reningsverket tagits i bruk, fördelas årligen på basis av förhållandet mellan Österåkers och Vaxholms volymer
av skickat spillvatten till det nya reningsverket.
De kostnader som bolagen enligt ovan fördelar mellan sig utgörs av de kostnader som uppstår inom den nya
fastigheten på grund av verksamheten, i dessa kostnader inkluderas även kostnader som uppstår utanför
fastigheten om kostnaderna kan härledas till verksamheten på fastigheten. Kostnader för nödvändiga
överföringsledningar utanför fastigheten såsom överföringssystem för Österåker (ÖÖS) och
överföringssystem för Vaxholm (VÖS) bekostas av respektive part.
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DOKUMENT ID: 20210209-30096 UPPRÄTTAD AV: Maria Appel
DATUM: 2021-04-09
SIDA: 2 ( 3)

Avskrivningar som uppstår på befintlig anläggningen som överlåts till NYAB bekostas enbart av
Österåkersvatten.
Finansiering av bolaget innan det är i drift
Under byggnationen ansvarar Roslagsvatten för byggprojektet. Kostnaderna för byggprojektet kommer att
faktureras till bolaget såsom entreprenad. Del av fastigheten Margretelund 16:95 som avser
avloppsverksamheten kommer att köpas av bolaget. Finansiering av fastigheten och investeringarna i
bolaget kommer ske med en eller flera av nedanstående alternativ:





Ägartillskott från Österåkers och Vaxholms kommuner
Räntefria lån från Österåker och Vaxholms kommuner
Tillskott från Österåkersvatten och Vaxholmsvatten
Lån med kommunal borgen som kommunerna ställer ut inför upphandling av lån.

Finansiering av bolaget under drift
När reningsverket tas i drift kommer samtliga kostnader att faktureras löpande enligt kostnadsfördelning till
Österåkers- och Vaxholmsvatten.
Investeringar efter att bolaget är i drift ansvarar Roslagsvatten för och fakturerar löpande bolaget för
entreprenadkostnader.
Betalningsflöden under byggnation
Roslagsvatten ansvarar för byggprojektet och fakturerar löpande kostnader till NYAB för entreprenaden.

Bild 2. Betalningsflöden av investering under byggnation
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DOKUMENT ID: 20210209-30096 UPPRÄTTAD AV: Maria Appel
DATUM: 2021-04-09
SIDA: 3 ( 3)

Betalningsflöden under drift
Samtliga kostnader som uppstår i bolaget faktureras till och betalas av Österåkersvatten och Vaxholmsvatten
enligt fastställd kostnadsfördelning.

Bild 3 Betalningsflöden under drift
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Bilaga 1.4
-

till aktieägaravtal mellan Österåkersvatten AB och Vaxholmsvatten AB avseende samarbete
i det gemensamma bolaget [NYAB]

Beskrivning av ÖVAR - Österåker Vaxholm avloppsrening
I aktieägaravtalet har ÖVAR en innebörd som omfattar en helhetssyn på projektering,
anläggande, förvaltning och drift av en ny reningsverkslösning för VA-kollektiven i Vaxholms och
Österåkers kommuner.
Konkret är ÖVAR ett kommungemensamt projekt där VA-huvudmännen i Vaxholms kommun
och Österåkers kommun, Vaxholmsvatten AB och Östersåkersvatten AB, har beslutat att ta fram
en gemensam lösning för rening av avloppsvatten.
Projektet drivs av Roslagsvatten AB på uppdrag av de båda VA-huvudmännen och innebär att
ett nytt bolag, med arbetsnamn NYAB, bildas som ett dotterbolag till de båda VA-huvudmännen.
NYAB kommer överta del av fastigheten Margretelund 16:95 och på detta uppföra ett nytt
avloppsreningsverk. Vidare kommer överföringsledningar från Vaxholm anläggas för att föra
över spillvatten till det nya avloppsreningsverket. Det befintliga avloppsreningsverket på
fastigheten kommer rivas för att bereda plats för framtida etapper.
Byggnationen av det nya avloppsreningsverket kommer genomföras av Roslagsvatten AB på
uppdrag av NYAB. Kontrakt avses tecknas med en entreprenör i ett samverkansprojekt
(partnering) för projektering och genomförande av det nya avloppsreningsverket. Arbetet delas
upp i tre faser där fas 1 är start av projektering med utarbetande av principförslag under 2021,
fas 2 med fortsatt projektering med systemhandling under 2022 och fas 3 med genförandet som
beräknas påbörjas under 2023 och det beräknas stå klart 2026. Etapp 2 beräkna stå klart 2031.
Projektet tar höjd för att en tredje etapp kan behövas, denna ingår dock inte i den
samverkansentreprenad projektet planerar för genomförandet av etapp 1 och 2.
När byggnationen står klar går projektet över i driftsfasen och regleras då mellan VAhuvudmännen via NYAB. Styrningen av NYAB sker via VA-huvudmännen och de mellan dem
upprättade aktieägaravtalet.
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ÄGARDIREKTIV FÖR ROSLAGSVATTEN AB och i tillämpliga delar dess dotterbolag

1.

Bolaget

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade ägardirektiv.
Detta ägardirektiv ersätter tidigare utfärdade ägardirektiv som fastställts av årsstämman 2011-0610.
Förutom av lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till
kommunerna genom:
a) bolagsordning
b) aktieägaravtal
c) av fullmäktige och av kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv beträffande
verksamheten i den egna kommunen
d) förekommande avtal mellan kommunerna och bolaget
e) uppdrags- och samarbetsavtal mellan Österåkers kommun, Vallentuna kommun,
Vaxholms stad, Knivsta kommun och Ekerö kommun.
2.

Syfte och mål med bolagets verksamhet

Kommunernas syfte med att äga bolaget är
att tillsammans (Österåkers kommun, Vallentuna kommun, Vaxholms stad, Knivsta
kommun och Ekerö kommun) med bolaget säkerställa en långsiktig effektiv och
kundorienterad verksamhet, som bättre möter framtidens krav och behov än vad var och
en av kommunerna klarar.
I övrigt framgår syftet i godkända uppdrags- och samarbetsavtal samt aktieägaravtal.
att bolaget har ansvar för sin del av ägarkommunernas beredskapsansvar enligt lag och
att bolaget har en beredskapsansvarig
Kommunernas mål för bolaget är
att bolaget i all verksamhet agerar miljöanpassat samt har en god ekonomisk hushållning.
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3.

Kommunernas insyn och ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av respektive kommuns kommunstyrelser.
Kommunstyrelsen i respektive kommun utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget.
Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar som den begär.
Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte handling
eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

4.

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter åvilar enligt
aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att fortlöpande se över och anpassa
organisationen så att den på bästa sätt skall stödja bolagets ändamål.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn
för ägarna och de som utnyttjar bolagets tjänster.

5.

Ekonomiska mål

Bolaget ska bedriva sin verksamhet till lägsta möjliga kostnad över en längre tid med
överenskommen kvalitet.
Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunala självkostnads- och
likställighetsprinciperna enligt gällande lagstiftning.
Bolaget skall ge ägarna skälig avkastning på insatt kapital.

6.

Bolagets roll i den kommunala planeringen inom Österåkers kommun,
Vallentuna kommun, Vaxholms stad, Knivsta kommun och Ekerö kommun

Bolaget ska delta i kommunernas fortlöpande planeringsarbete, varvid gäller att bolaget ska
utföra och bekosta för verksamheten erforderliga utredningar och projekteringar samt
tillhandahålla underlag för planer, föreskrifter och taxor.
Bolaget ska lägga ut va-verksamhetsområden enligt kommunernas anvisningar för bostäder och
arbetsplatser m m.
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För större projekt eller särskilda beställningsarbeten, som inte ger kostnadstäckning, ska
kommunerna och bolaget träffa överenskommelse om ersättningen.
7.

Tillsyn och kontroll

Verksamheten ska bedrivas i nära samarbete med berörda tillsynsmyndigheter och enligt deras
anvisningar. Ansvar för genomförande av kontrollprogram, provtagning, analyser
m m åvilar bolaget, utöver sedvanlig egenkontroll.

8.

Underställningsplikt

Samtliga kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser:
a)
b)
c)
d)

9.

bildande och förvärv samt avyttring av hel- eller delägt dotterbolag,
planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
köp, försäljning och/eller större investeringar i bolagets anläggningar,
övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Kapitalförvaltning

Styrelsen skall tillse att bolagets medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med
tillfredsställande säkerhet. I detta syfte skall, för ledningens hantering av finansfrågorna, finnas
en finanspolicy fastställd av styrelsen.

10.

Uppföljning av verksamheten

Bolaget skall till ägarna
vid delårsbokslut avge ekonomisk rapport samt bokslutsprognos. Om ägarna så
önskar skall en ekonomisk rapport avlämnas vid behov baserad på bolagets
månatliga rapportering.
Senast i september varje år lämna en översiktlig budget för kommande år.
Därutöver ska en allmän beskrivning göras av företagets ekonomiska situation för
ytterligare två år i form av investeringar, resultatutveckling och finansiella
förutsättningar.
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11.

Årsredovisning och bolagsstämma

Bolaget skall årligen, i enlighet med respektive ägarkommuns fastställda tidplan, tillhandahålla
det underlag som krävs för upprättande av respektive kommunkoncerns årsredovisning.
Bolagsstämma skall hållas i så god tid att en fastställd årsredovisning kan intas i kommunernas
årsredovisning.
I förvaltningsberättelsen skall redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund
av det kommunala syftet och målen med desamma.
Styrelserna i Roslagsvatten AB och dess dotterbolag ska i årsredovisningen för respektive bolag
uttala sig om verksamhetens förenlighet med bolagsordningen och särskilt de krav som ställs i 3
kap 17 § kommunallagen.

12.

Revision

Bolagets revisorer skall, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, mot bakgrund av det kommunala
syftet med bolagets verksamhet, pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt. Revisionsrapporten skall innehålla uttalande om hur
denna prövning utfallit samt om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.
Bolagets lekmannarevisorer skall, mot bakgrund av det kommunala ändamålet med bolagets
verksamhet, pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt sätt. Bestämmelser om
innehållet och den tidpunkt då lekmannarevisorns granskningsrapport skall lämnas till bolagets
styrelse återfinns i aktiebolagslagen.

13.

Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar

Bolaget omfattas enligt lag av offentlighetsprincipen. Frågan om utlämnande av allmän handling
avgörs av verkställande direktören eller annan person om VD så beslutar. Vägran att utlämna
handling skall på begäran prövas av bolagets styrelse.
Allmänna handlingar skall förvaras enligt fastställd dokumenthanteringsplan.. Bolaget omfattas
av Österåkers kommuns arkivreglemente och skall tillämpa den för kommunen vid var tid
gällande taxan för utbekommande av allmänna handlingar.
_____________________________________________
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[NYAB]
Org.nr [**]

BOLAGSORDNING FÖR [NYAB]
Antagen på bolagsstämma den [datum].

§1

Firma

Bolagets företagsnamn är [NYAB].
§2

Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Österåkers kommun.
§3

Föremålet för och ändamålet med bolagets verksamhet

Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla
reningsverkstjänster på uppdrag av VA-huvudmännen i Österåkers och Vaxholms kommuner
samt uppföra, äga, driva och förvalta en allmän VA-anläggning för ändamålet inom fastigheten
Österåker Margretelund [16:95], samt därmed förenlig verksamhet.
Verksamheten ska bedrivas åt ägarna inom ramen för respektive kommuns kompetens.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Österåkers kommun med 81,5 procent och
Vaxholms kommun med 18,5 procent.
§4

Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.
§5

Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 stycken och högst 4 000 stycken.
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§6

Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst två suppleanter.
Såvida inte ägarna överenskommer om annat, ska
-

kommunfullmäktige i Österåkers kommun utse tre ledamöter, varav Österåkersvatten
AB:s ordförande ska vara en, och en suppleant, och
kommunfullmäktige i Vaxholms kommun utse två ledamöter, varav Vaxholmsvatten
AB:s ordförande ska vara en, och en suppleant.

Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige i respektive kommun.
Styrelseordförande i [NYAB] ska vara styrelseordföranden i Österåkersvatten AB. Övrig
konstituering sker inom styrelsen.
Bolagets styrelse äger rätt att adjungera personer med särskild kompetens inom Bolagets
verksamhetsområden.
§7

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och den
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde
räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§8

Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Österåkers
och Vaxholms kommuner utse vardera en lekmannarevisor med suppleant.
§9

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast
två veckor före stämman.
§ 10 Årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1.

Stämmans öppnande;

2.

Val av ordförande vid stämman;

3.

Upprättande och godkännande av röstlängd;

4.

Val av en eller två justeringsmän;

5.

Fastställande av dagordningen för stämman;
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6.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

7.

Framläggande av årsredovisning,
granskningsrapport;

8.

Beslut om

revisionsberättelse

och

lekmannarevisorernas

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
9.

Fastställande av arvoden åt ledamöter, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;

10.

I förekommande fall, val av revisor och revisorssuppleant;

11.

I förekommande fall, anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande och
lekmannarevisorer med suppleanter;

12.

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:
- Bildande av bolag;
- Förvärv eller försäljning av bolag eller andelar i bolag; samt
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.
§ 12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.
§ 13 Hembudsförbehåll
Har en aktie övergått till person, som inte förut varit aktieägare i bolaget ska aktien genast
hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten
av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den
betingade köpeskillingen. Lösen får ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.
När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje
lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en
anmodan till den som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk
hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas
mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget.
Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon
lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.
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Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara
vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad
från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.
Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktier inte kommer överens i frågan om
inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag då
lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse.
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte
erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.
§ 14 Beslut av principiell betydelse
Kommunfullmäktige i Österåkers och Vaxholms kommuner ska ges möjlighet att ta ställning till
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt innan de
fattas.
§ 15 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Österåkers respektive Vaxholms kommuner äger rätt att ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller
dock endast i den mån detta inte hindras av författningsreglerad sekretess.
§ 16 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Österåkers och
Vaxholms kommuner.
_______________________
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Bakgrund
Både reningsverket i Blynäs i Vaxholm och Österåker kommuns reningsverk i
Margretelund närmar sig sina respektive kapacitetstak. För att tillgodose
behovet av allmänna VA-tjänster och framtida reningskrav behövs en utökad
och moderniserad avloppsreningskapacitet. I mars 2020 presenterade
Roslagsvatten AB för VA-huvudmännen i de båda kommunerna alternativ och
förslag för kommunernas framtida avloppsreningslösning, där fokus legat på
att hitta en så hållbar framtida lösning som möjligt.
Roslagsvatten har sedan 2018 undersökt olika alternativ för att säkra den framtida avloppsreningen
för Österåkers kommun och Vaxholms stad. Utredningen blev klar 2020 och Roslagsvatten
rekommenderar en nybyggnation av ett nytt reningsverk på den plats där det befintliga
reningsverket finns idag, i Margretelund i Österåker, och att dessutom ansluta Vaxholms stads
invånare till detta reningsverk. Förslaget grundar sig på olika parametrar utifrån bland annat
miljöhänsyn, lokalisering, ekonomi och teknik.
Roslagsvatten har fått i uppdrag att anlägga ett nytt reningsverk i Margretelund. För att ansluta
Vaxholm behöver ett nytt överföringssystem; sjöledningar för spillvatten, byggas mellan Blynäs och
Margretelund.
Avtalsförhandlingar om drift av anläggningarna, avtals- och affärsmodell har genomförts mellan
Österåkers kommun och Vaxholms stad.
Den 25 mars 2020 fattade Vaxholmsvatten AB beslut om att rekommendera kommunfullmäktige att
besluta om att Vaxholms framtida avloppsvattenbehandling ska ske genom samarbete med
Österåkers kommun. Den 15 juni fattade även Vaxholms kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut
om detsamma. Roslagsvatten AB fick i uppdrag att ta fram en affärsmodell som grund för
samarbetet mellan bolagen. En utsedd förhandlingsgrupp inom Vaxholms stad återkommer våren
2021 till kommunfullmäktige med ett förslag till affärsmodell.
Ett ärende föreligger att ta beslut om våren 2021 i Vaxholms stads kommunfullmäktige. Vaxholms
kommunfullmäktige föreslås där besluta att uppdra åt Vaxholmsvatten AB att vidta åtgärder med
syftet att tillskapa ett nytt reningsverk, belägen på Margretelund i Österåkers kommun.
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun har sagt ”ja”. Kommunfullmäktige i Vaxholms stad har
fattat ett principbeslut att kommunen ska planera och arbeta för en anslutning till det nya
reningsverket. Roslagsvatten ges därmed möjlighet att säkra den framtida avloppsreningen för
invånare i Österåkers kommun och Vaxholms stad.
2026 ska det nya reningsverket vara klart.
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Syfte och mål
Syftet med denna kommunikationsplan är att, genom att utveckla den längs med projektets olika
faser, säkerställa att intressenter och invånare i Vaxholm har tillgång till aktuell, saklig och korrekt
information via Vaxholms stads etablerade kanaler, längs med hela projektet om framtida
avloppsreningslösningen i Österåker.
Invånare i Vaxholms stad ska känna till och förstå hur arbetet med ett nytt reningsverk påverkar och
gagnar dem som invånare, skattebetalare och intressenter av hållbara framtida avloppslösningar.
Kommunikationen ska utgå från Vaxholms stads kommunikationsstrategi. Därutöver är några av de
grundläggande principerna för projektkommunikationen:





Kommunikationen ska utgå från lättillgängliga förklaringar av de aspekter som ligger till
grund för de beslut som fattats.
Kommunikationen ska vara tillgänglig för samtliga målgrupper. Den senaste informationen
ska finnas samlat och vara tillgänglig för eventuella funktionsvariationer.
Kommunikationen ska vara aktuell och uppdateras allteftersom projektet fortskrider och
beslut tas.
I de fall det från Vaxholms stad sida längs projektets gång uppstår områden som vi idag inte
känner till och där samråd ska genomföras, i enlighet med plan- och bygglagens regelverk,
så ska dessa påannonseras i god tid och i en bredd av kanaler för att uppmuntra invånare till
dialog och deltagande.
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Aktuell kommunikationsstatus, mars 2021
Kommunikationssamarbete: Vaxholms stad, Österåker, Roslagsvatten

Österåkers kommun, Roslagsvatten, Vaxholms stads kommunikationsfunktion, tillsammans med
verksamhetsutvecklare på stadsbyggnadsförvaltningen, har från och med februari 2021 inlett ett
samarbete med kommunikationsfunktionerna inom Roslagsvatten och Österåker kommun.
Samarbetet planeras långsiktigt, för att fortgå längs hela processen fram till att ett nytt reningsverk
finns på plats.

Information finns idag på flera ställen

På Roslagsvattens webbplats finns redan idag ett omfångsrikt utbud av frågor och svar om
bakgrund, nuläge och kommande arbete med det nya reningsverket. Även Österåker kommun
informerar på olika sätt om beslut som kommunen tagit i ärendet.
Här finns Roslagsvattens frågor och svar:
https://roslagsvatten.se/vaxholm/utvecklingen-av-margretelunds-reningsverk/3636

På Vaxholms stads webbplats finns sedan tidigare en fast sida som beskriver bakgrund, syfte, aktuell
status i projektet utifrån Vaxholms perspektiv, och om vilka beslut som ska tas i nästa steg och i
vilka instanser de tas.
Här finns informationen på Vaxholms stads projektsidor:
https://www.vaxholm.se/bygga-bo--miljo/stadsbyggnadsprojekt/margretelunds-reningsverk

Efter möten i Vaxholms kommunstyrelse och kommunfullmäktige lyfts alla ärenden från nämnderna
upp i nyhetsflödet på startsidan på Vaxholms stads webbplats. Här finns länkar till var man hittar
bakgrundsmaterial och alla befintliga handlingar i ärendet. I stadens kommande nummer av
tidningen Viktigt i Vaxholm (utkommer 30 mars -21) beskrivs tagna/kommande beslut i ärendet.
Detsamma planeras även för stadens facebooksida liksom på kommande informationssidor som
Vaxholms stad publicerar i den lokala tidningen Lotsen.

Utveckling av frågor och svar

För Vaxholms stads webbplats pågår nu även ett arbete med att sammanställa frågor och svar som
komplement till den fasta projektsidan på webbplatsen. Dessa frågor och svar ska utgå från behov
av information som Vaxholms stads invånare har, och utbudet utvecklas kontinuerligt utifrån
invånares frågor kring arbetet med reningsverket.

Samverkan med interna projektgruppen

Vaxholms stads förvaltningar har i skrivande stund (mars 2021) ännu ingen utpekad projektgrupp
för etablering av nytt reningsverk i Margretelund. Denna första version av kommunikationsplan
kommer därför att utvecklas utifrån de beslut som fattas och i samverkan med Vaxholms stads
kommande projektgrupp.

Roslagsvattens nyhetsbrev – även för Vaxholm

Roslagsvatten har idag ett digitalt nyhetsbrev som de regelbundet skickar ut enligt en sändlista.
Innehållet och sändlistor kan anpassas även till Vaxholms stads behov i takt med att beslut ska eller
har fattats och ska kommuniceras.
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Aktiviteter planeras längs vägen

Roslagsvatten har en rad uppslag för informationsaktiviteter som kan planeras för att locka olika
målgrupper att även på ett mer konkret och kanske lekfullt sätt intressera sig för projektet i takt
med att byggnaderna blir klar och möjliga att besöka. För Vaxholms stad kan det vara intressant att
medverka i genomförandet av kommunikationsaktiviteter på plats och bjuda in Vaxholmsbor över
kommungränsen – dit våra ledningar leder.

Samverkan kring kommunikation stärker genomförandet

Vaxholms stads kommunikationsplanering kommer i flera led koordineras med Österåker kommun
och Roslagsvatten. Respektive organisation svarar för och planerar kommunikation utifrån sina
lokala förutsättningar och uppdrag, men samverkan och koordinering planeras organisationerna
emellan längs vägen och förväntas stärka genomförandet.
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Kommunikationskanaler
Till att börja med är följande målgrupper och kanaler identifierade, men listan kan komma att
kompletteras.

Målgrupper

Kanal

Invånare i Vaxholm



Vaxholms stads webbplats:
1) En fast projektsida som beskriver
projektets olika faser
2) Frågor och svar om projektet,
utvecklas kontinuerligt.
3) Regelbundna aktuella nyheter i
nyhetsflödet på webbens startsida.
4) Rapporter på startsidan om detta
och alla andra ärendens väg genom KS
och KF.
5) Möjlighet att skapa en egen
projektpuff på webbens startsida i
samband med att projektet går in i
olika faser som ska uppmärksammas.
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Vaxholms stads tidning Viktigt i
Vaxholm som fyra gånger per år når
kommunens alla hushåll och företag.



Vaxholms stads facebook – utöver
regelrätta inlägg finns möjlighet att
lyfta information om projektet även
som ämne i de livesändningar som
planeras återkomma åtminstone
kvartalsvis under 2021. Här kan
invånare få svar på frågor de skickar in i
förväg eller under livesändningen.



Vaxholms stads informationssida i
tidningen Lotsen som 10 ggr per år når
alla hushåll i kommunen.



Lokalmedia; tidningar och radio P4 i
första hand.



Möjlighet ska övervägas i olika faser av
projektet att informera om projektet
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även i samband med lokala events och
utställningsytor som exempelvis
rådhuset, biblioteket och i
kommunhusets entré.


Aktuella informationsskyltar på platser
där synligt arbete pågår + eventuella
anslagstavlor.



I vår kommunikation lotsar vi även
vidare till mer information på Österåker
kommuns och Roslagsvattens
webbplats.

Politiker i Vaxholm och Österåker



Utöver information ordinarie vägar
inom Vaxholms stads politiska nämnder
ordnar Roslagsvatten digitala
nyhetsbrev och informationsmöten för
denna målgrupp.

Grannar i Österåker



För grannar och övriga berörda i
Österåker producerar Roslagsvatten
nyhetsbrev och
Roslagsvatten/Österåker kommun
ordnar informations- och
samrådsmöten.

Styrelser (Vaxab, Rosvab, Ösvab)



Roslagsvatten svarar för digitalt
nyhetsbrev, styrelsemöten (ordinarie
samt extrainsatta vid behov).

Naturföreningar och intresseorganisationer



Roslagsvatten svarar för brev,
informationsmöten, samrådsmöten och
digitalt nyhetsbrev.

Tillsynsmyndigheter



Kommunikation inom
tillståndsprocesserna.

Interna målgrupper

Kanal

Medarbetare och chefer Vaxholms stad
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Information via berörd projektgrupp till
förvaltningarna.
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Kommunikationsplanen utvecklas

Information via möten som exempelvis
stadsbyggnadsförvaltningens
stormöten, lunchrumsinfo, via
kommunchef på Vaxholms stads
gemensamma chefsmöten.
Information på det gemensamma
intranätet Stimmet.

Utifrån att nödvändiga beslut fattas och de olika stegen för det fortsatta arbetet blir tydliga
planeras en mer detaljerad kommunikationsplan att tas fram med tillhörande tids- och
aktivitetsplaner.
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§ 45 Vaxholms stads huvudmannaskap för linfärjan
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta



Utvärderingen noteras till protokollet.
Kommunfullmäktige ingår inte en ny avtalsperiod efter 2021.

Ärendebeskrivning
Den 10 januari 2019 beslutade KS att till leverantör av driftsentreprenad av linfärjan - mellan Vaxön och
Vaxholmen - välja Antrophia Rederi AB. Den 8 mars 2019 undertecknades ett treårigt samarbetsavtal
mellan Vaxholms stad och Antrophia Rederi AB.
Avtalstiden omfattade tre sommarsäsonger med option på två vintersäsonger. Avtalet med Antrophia
Rederi AB löper ut 13 september 2021.
Jämfört med tidigare angivna siffror, innan linfärjans tillkomst, har antalet besökare till Vaxholms Kastell
ökat kraftigt. Ett normalår åker ca 50 000 personer tur och retur. De olika aktörerna på ön är positivt
inställda till färjan. Färjan möjliggör fler transporter under en längre tid på dygnet än vad som tidigare
varit möjligt. Vidare har Kastellet blivit mer tillgängligt för rörelsehindrade i och med linfärjan då det är
enkelt att ta sig på och av färjan med rullator, rullstol och permobil.
2019 sköt Vaxholms stad till 1,5 mkr i extra budgetmedel. En ambition fanns om att linfärjan under den
kommande treårsperioden skulle nå ett nollresultat, dvs intäkter från biljetter skulle täcka kostnader för
drift av färjan. Resultat 2019 landade på strax över tillförda budgetmedel. 2020, med pågående pandemi
gav ett sämre resultat p g a lägre biljettintäkter. I budget 2021 finns fortsatt 1,5 mkr med i extra medel
för finansiering av färjan. Målet att få en självfinansierad färjetrafik under perioden kommer därmed
inte att uppnås.
Den bifogade utvärderingen redovisar resandestatistik, ekonomiskt utfall och övriga aspekter från 2019
och 2020.

Yrkanden
Lars Lindgren (M), Per-Eric Grön (M) samt Annicka Hörnsten Blommé (M) yrkar avslag på
arbetsutskottets beslutsförslag i enlighet med bilaga 1 till protokollet.
Fredrik Östman (C) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Anna-Lena Nordén (WP) samt Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) instämmer i Fredrik Östmans (C)
yrkande.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till arbetsutskottets
beslutsförslag i enlighet med Fredrik Östmans (C) yrkande.

Reservationer
Lars Lindgren (M), Per-Eric Grön (M) samt Annicka Hörnsten Blommé (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande i enlighet med bilaga 1 till protokollet.
……………………….
Ordförande
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Kommunstyrelsen

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2021-03-17/§ 10
Tjänsteutlåtande, Mikaela Lodén, 2021-03-02
Utvärdering linfärjan 2019-2021, 2021-03-03

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Marie Wiklund, Kommunchef, KLK, marie.wiklund@vaxholm.se
Mikaela Lodén, Näringslivsansvarig, mikaela.loden@vaxholm.se

……………………….
Ordförande
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§ 10 Vaxholms stads huvudmannaskap för linfärjan
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta



Utvärderingen noteras till protokollet.
Kommunfullmäktige ingår inte en ny avtalsperiod efter 2021.

Noteras till protokollet att Lars Lindgren (M) samt Per-Eric Grön (M) inte deltar i beslutet.

Ärendebeskrivning
Den 10 januari 2019 beslutade KS att till leverantör av driftsentreprenad av linfärjan - mellan Vaxön och
Vaxholmen - välja Antrophia Rederi AB. Den 8 mars 2019 undertecknades ett treårigt samarbetsavtal
mellan Vaxholms stad och Antrophia Rederi AB.
Avtalstiden omfattade tre sommarsäsonger med option på två vintersäsonger. Avtalet med Antrophia
Rederi AB löper ut 13 september 2021.
Jämfört med tidigare angivna siffror, innan linfärjans tillkomst, har antalet besökare till Vaxholms Kastell
ökat kraftigt. Ett normalår åker ca 50 000 personer tur och retur. De olika aktörerna på ön är positivt
inställda till färjan. Färjan möjliggör fler transporter under en längre tid på dygnet än vad som tidigare
varit möjligt. Vidare har Kastellet blivit mer tillgängligt för rörelsehindrade i och med linfärjan då det är
enkelt att ta sig på och av färjan med rullator, rullstol och permobil.
2019 sköt Vaxholms stad till 1,5 mkr i extra budgetmedel. En ambition fanns om att linfärjan under den
kommande treårsperioden skulle nå ett nollresultat, dvs intäkter från biljetter skulle täcka kostnader för
drift av färjan. Resultat 2019 landade på strax över tillförda budgetmedel. 2020, med pågående pandemi
gav ett sämre resultat p g a lägre biljettintäkter. I budget 2021 finns fortsatt 1,5 mkr med i extra medel
för finansiering av färjan. Målet att få en självfinansierad färjetrafik under perioden kommer därmed
inte att uppnås.
Den bifogade utvärderingen redovisar resandestatistik, ekonomiskt utfall och övriga aspekter från 2019
och 2020.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Mikaela Lodén, 2021-03-02
Utvärdering linfärjan 2019-2021, 2021-03-03

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Marie Wiklund, Kommunchef, KLK, marie.wiklund@vaxholm.se
Mikaela Lodén, Näringslivsansvarig, mikaela.loden@vaxholm.se

……………………….
Ordförande
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Tjänsteutlåtande

2021-03-02
Änr KS 2021/39.535
1 av 3
Kommunledningskontoret
Mikaela Lodén
Turistchef o Näringslivsansvarig

Vaxholms stads huvudmannaskap för linfärjan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:



Utvärderingen noteras till protokollet.
Kommunfullmäktige ingår inte en ny avtalsperiod efter 2021.

Sammanfattning
Den 10 januari 2019 beslutade KS att till leverantör av driftsentreprenad av linfärjan - mellan Vaxön och
Vaxholmen - välja Antrophia Rederi AB. Den 8 mars 2019 undertecknades ett treårigt samarbetsavtal
mellan Vaxholms stad och Antrophia Rederi AB.
Avtalstiden omfattade tre sommarsäsonger med option på två vintersäsonger. Avtalet med Antrophia
Rederi AB löper ut 13 september 2021.
Jämfört med tidigare angivna siffror, innan linfärjans tillkomst, har antalet besökare till Vaxholms Kastell
ökat kraftigt. Ett normalår åker ca 50 000 personer tur och retur. De olika aktörerna på ön är positivt
inställda till färjan. Färjan möjliggör fler transporter under en längre tid på dygnet än vad som tidigare
varit möjligt. Vidare har Kastellet blivit mer tillgängligt för rörelsehindrade i och med linfärjan då det är
enkelt att ta sig på och av färjan med rullator, rullstol och permobil.
2019 sköt Vaxholms stad till 1,5 mkr i extra budgetmedel. En ambition fanns om att linfärjan under den
kommande treårsperioden skulle nå ett nollresultat, dvs intäkter från biljetter skulle täcka kostnader för
drift av färjan. Resultat 2019 landade på strax över tillförda budgetmedel. 2020, med pågående pandemi
gav ett sämre resultat p g a lägre biljettintäkter. I budget 2021 finns fortsatt 1,5 mkr med i extra medel
för finansiering av färjan. Målet att få en självfinansierad färjetrafik under perioden kommer därmed
inte att uppnås.
Den bifogade utvärderingen redovisar resandestatistik, ekonomiskt utfall och övriga aspekter från 2019
och 2020.
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Besök: Eriksövägen 27
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Bakgrund
I augusti 2014 undertecknades ett samarbetsavtal mellan Vaxholms stad, Trafikverket Färjerederiet och
Statens fastighetsverk. Avtalet handlade om att en linfärja skulle trafikera Kastellsundet. Vaxholms stads
intresse i projektet var huvudsakligen att öka tillgängligheten, både för företag som hyr lokaler på ön
samt för Vaxholmsbor och turister. Linfärjan skulle köras mellan Vaxön och Vaxholmen under en
försöksperiod på tre år från maj till september. Försöket pågick åren 2016-2018.
Efter den treåriga försöksperioden valde Vaxholms stad att ta sig an huvudmannaskapet, då det inte var
möjligt för övriga parter. Trafikverket Färjerederiet ställde fortsatt sin färja till förfogande, vilken idag
hyrs av nuvarande driftentreprenör. Ett avtal finns också mellan Statens Fastighetsverk och kommunen
om fortsatt delaktighet. De tre parterna är därmed fortsatt tillsammans engagerade i färjetrafiken, men
utifrån olika förutsättningar och ingångar.

Bedömning
Syftet med linfärjan är att genom miljövänliga transporter bidra till att Vaxholms Kastell utvecklas för
nya verksamheter och som besöksmål.
Jämfört med tidigare angivna siffror så har antalet besökare till Vaxholms Kastell ökat kraftigt. De olika
aktörerna på ön är positivt inställda till färjan. Färjan möjliggör fler transporter under en längre tid på
dygnet än vad som tidigare varit möjligt.
Vidare så har Kastellet blivit mer tillgängligt för rörelsehindrade i och med linfärjan då det är enkelt att
ta sig på och av färjan med rullator, rullstol och permobil.
Vaxholms stad har årligen investerat i budgeten 1,5 mkr i löpande driftkostnad för färjeverksamheten.
Målbilden har varit att få en verksamhet utan bidrag från skattekollektivet, vilket ännu inte har
uppnåtts.

Måluppfyllelse
Jämfört med tidigare angivna siffror, dvs innan linfärjans tillkomst, så har antalet besökare till Vaxholms
Kastell ökat kraftigt. Tillgängligheten, synligheten har bidragit till en positiv utveckling av antalet resande
till Kastellet, vilket var en av kommunens ambitioner med linfärjan. Ett ”normalår” reser ca 50 000
passagerare tur och retur till Kastellet.
Antalet aktörer på ön har ökat, vilket var den andra ambitionen från kommunens sida. Dock inte till
önskad nivå, men i en positiv riktning. De olika aktörerna på ön är positivt inställda till färjan och
verksamheter har växt med anledning av ökad tillgänglighet genom färjetrafiken.
Färjan möjliggör fler transporter under en längre tid på dygnet än vad som tidigare varit möjligt.
Kastellets B&B ser en stor fördel med att färjan går hela kvällarna vilket underlättar för deras gäster att
ta sig fram och tillbaka mellan Vaxholmen och Vaxön för måltider, aktiviteter etc. Färjan möjliggör också
transporter av stora mängder passagerare, gods och djur under olika aktivitetsdagar. T.ex. så
transporteras hästar och getter till Kastellet under Barnens dag och gamla motorcyklar har enkelt
transporterats över till fästningsmuseet för utställning. Vidare så blir Kastellet tillgängligt för
rörelsehindrade i och med linfärjan då det är enkelt att ta sig på och av färjan med rullator, rullstol och
permobil.
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Kastellet har utvecklats – Strömma har skapat nya aktiviteter under försöksperioden t.ex. Walk the Plank
och Escape Kastellet. Konserter och teaterföreställningar har hållits på ön. Kastellet Bed & Breakfast har
utökat sitt boende med fler rum. Flera konstnärer har öppnat gallerier och butiker på ön. Statens
fastighetsverk har anlagt ett nytt sommarcafé utanför murarna.
Sammanfattningsvis kan konstaterats att linfärjan tillför mycket med sin närvaro. Ett trevligt besöksmål
vilket stärker besöksnäringen, ökade förutsättningar för näringslivet både i antal och i volym samt ett
miljövänligt resealternativ till Kastellet.
Vaxholms stad står inför beslut om ny upphandling. Flera av kommunens mål har infriats, dock inte det
finansiella målet. Målet med att skapa ett noll-resultat, dvs ingen skattepåverkan, har inte uppnåtts.
Kostnaderna 2019 hamnade i nivå med budget om 1,5 mkr, och 2020 med ett underskott vilket kan
kopplas till pandemin och lägre passagerartrafik. Förutsättningarna för att nå en budget i balans finns,
dock kräver det en kraft och fokus på detta enskilda uppdrag. Kommunen har ett brett uppdrag, där
linfärjetrafik är ett udda inslag och inte kommunens kärnverksamhet.
Kommunens möjlighet att finansiellt fortsätta bidra till färjan är begränsade. En fortsättning av linfärjan
är dock önskvärd, men med en aktör som är närmare verksamheten och driver den mer aktivt än vad
kommunen har möjlighet att göra. Vår bedömning är att då finns också en god förutsättning till att
tillskapa en både välbesökt, miljömässig och ekonomisk affär för en privat aktör.

Finansiering
Ett fortsatt huvudmannaskap för linfärjan beräknas kosta 1 500 tkr per år. Kostnaderna ryms inte inom
befintlig budget.

Förslagets konsekvenser
Om staden inte fortsatt kommer att vara huvudman för linfärjans trafik till Vaxholms Kastell är det då
oklart hur båttrafiken till Vaxholms Kastell kommer att se ut framöver. En del av Waxholmsbolagets
turer stannar till vid Kastellet. Sannolikt kommer även någon privat aktör att ta sig an trafiken i någon
form, men det är oklart om det kommer att ske och i så fall i vilken utsträckning. Kommunen kommer då
inte att kunna påverka trafiken på det sätt som vi kan göra nu, avseende tidtabell exempelvis.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Mikaela Lodén, 2021-03-02
Utvärdering linfärjan 2019-2021, 2021-03-03

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Marie Wiklund, Kommunchef, KLK, marie.wiklund@vaxholm.se
Mikaela Lodén, Näringslivsansvarig, mikaela.loden@vaxholm.se
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Sammanfattning
Den 10 januari 2019 beslutade KS att till leverantör av driftsentreprenad av linfärjan - mellan Vaxön
och Vaxholmen - välja Antrophia Rederi AB. Den 8 mars 2019 undertecknades ett treårigt
samarbetsavtal mellan Vaxholms stad och Antrophia Rederi AB.
Avtalstiden omfattade tre sommarsäsonger med option på två vintersäsonger. Första
sommarsäsongen omfattade tiden 18 maj – 15 september 2019, andra sommarsäsongen omfattade
tiden 16 maj – 13 september 2020 och den tredje tiden omfattar tiden 12 maj – 12 september 2021.
Avtalet med Antrophia Rederi AB löper ut 13 september 2021.
Option 1 i avtalet gör det möjligt att förlänga avtalet på två år med trafik 14/5 – 11/9 2022 samt
13/5 – 10/9 2023.
Jämfört med tidigare angivna siffror, innan linfärjans tillkomst, har antalet besökare till Vaxholms
Kastell ökat kraftigt. Ett normalår åker ca 50 000 personer tur och retur. De olika aktörerna på ön är
positivt inställda till färjan. Färjan möjliggör fler transporter under en längre tid på dygnet än vad
som tidigare varit möjligt. Vidare har Kastellet blivit tillgängligt för rörelsehindrade i och med
linfärjan då det är enkelt att ta sig på och av färjan med rullator, rullstol och permobil.
2019 sköt Vaxholms stad till 1,5 mkr i extra budgetmedel. En ambition fanns om att linfärjan under
den kommande treårsperioden skulle nå ett nollresultat, dvs intäkter från biljetter skulle täcka
kostnader för drift av färjan. Resultat 2019 landade på strax över tillförda budgetmedel. 2020, med
pågående pandemi gav ett sämre resultat p g a lägre biljettintäkter. I budget 2021 finns fortsatt 1,5
mkr med i extra medel för finansiering av färjan. Målet att få en självfinansierad färjetrafik under
perioden kommer därmed inte att uppnås.
Den här utvärderingen redovisar resandestatistik, ekonomiskt utfall och övriga aspekter från 2019
och 2020.

Bakgrund
I augusti 2014 undertecknades ett samarbetsavtal mellan Vaxholms stad, Trafikverket Färjerederiet
och Statens fastighetsverk. Avtalet handlade om att en linfärja skulle trafikera Kastellsundet.
Vaxholms stads intresse i projektet var huvudsakligen att öka tillgängligheten, både för företag som
hyr lokaler på ön samt för Vaxholmsbor och turister. Linfärjan skulle köras mellan Vaxön och
Vaxholmen under en försöksperiod på tre år från maj till september. Försöket pågick åren 20162018.
Efter den treåriga försöksperioden valde Vaxholms stad att ta sig an huvudmannaskapet, då det inte
var möjligt för övriga parter. Trafikverket Färjerederiet ställde fortsatt sin färja till förfogande, vilken
idag hyrs av nuvarande driftentreprenör.

648

Rapport
3 av 7

Ett avtal finns också mellan Statens Fastighetsverk och kommunen om fortsatt delaktighet. Detta
avtal träffades för att parterna gemensamt vill stärka Kastellets förutsättningar som besöksmål och
attraktivitet för etablering av nya verksamheter. Parterna ska under perioden 2019-2021
gemensamt besluta om och genomföra insatser för att stärka besöks- och verksamhetsområdet
Vaxholms Kastell, dess linfärja och närområde på Vaxön.
De tre parterna är därmed fortsatt tillsammans engagerade i färjetrafiken, men utifrån olika
förutsättningar och ingångar. Vaxholms stad har årligen investerat i budgeten 1,5 mkr i löpande
driftkostnad för färjeverksamheten. Målbilden under den efterföljande tidsperioden har varit att få
en verksamhet utan bidrag från skattekollektivet, vilket ännu inte har uppnåtts.

Syfte
Syftet med linfärjan har varit att genom miljövänliga transporter bidra till att Vaxholms Kastell
utvecklas för nya verksamheter och som besöksmål.
Ökad tillgänglighet till Kastellet skulle stärka besöksnäringen och tillgång till verksamhetslokaler
skulle stärka företagsetableringen i staden.

Resultat
Jämfört med tidigare angivna siffror, innan linfärjans tillkomst, så har antalet besökare till Vaxholms
Kastell ökat kraftigt. De olika aktörerna på ön är positivt inställda till färjan. Färjan möjliggör fler
transporter under en längre tid på dygnet än vad som tidigare varit möjligt.
Vidare så har Kastellet blivit tillgängligt för rörelsehindrade i och med linfärjan då det är enkelt att
ta sig på och av färjan med rullator, rullstol och permobil.

Säsongen 2019
Färjan trafikerade Kastellsundet mellan den 18 maj – 15 september. Turtätheten var 15 minuter och
pågick mellan kl 10.00 – 21.45 dagligen juni – augusti, med några få undantag. Vardagar under maj
och september gick färjan mellan kl 10.00-17.45.
Taxan för att åka med linfärjan tur och retur beslutades av kommunfullmäktige till:
vuxna 50 kr
pensionär 30 kr
barn upp t.o.m. 12 år kostnadsfritt
fyrhjuling/varuvagn 100 kr
Turistbyrån sålde dessutom följande biljetter:
säsongskort
månadskort
abonnerad tur 2000 kr
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gruppbiljett 40 kr per pers, minst 10 pers i en grupp
skolklassbiljett 500 kr
Antrophia Rederis personal körde och ansvarade för linfärjan.
Turistbyråns personal fanns på plats på kajen intill linfärjan kl 10-15, för att kontrollera att
passagerarna köpte biljetter samt för att informera om färjan och Kastellet. Passagerarna kunde
köpa biljetter i biljettautomater, med betalkort av turistbyråpersonalen eller via swish. De som
önskade köpa biljett med kontanter hänvisades till turistbyrån på Rådhustorget.
Antalet passagerare ökade under juni, juli och augusti jämfört med året innan. Verksamheterna på
Kastellet samt Kastellets besökare var positiva till linfärjan. Färjetrafiken sköttes bra och utan
missöden bortsett från att färjans ena vajer behövde bytas under augusti. Antrophia Rederi satte då
in en annan båt som de skötte färjetrafiken med. Det var även Antrophia Rederi som bytte vajern.
Antal passagerare 2019:
År 2019

Totalt antal passagerare

Antal personer

Maj

7 800

3 900

Juni

25 400

12 700

Juli

34 800

17 400

Augusti

28 600

14 300

September

5 400

2 700

Totalt 2019

102 000

51 000

Intäkterna från biljettförsäljningen var 1 352 000 kr, vilket var 32 000 kr mer än budgeterat.
Utgifterna för linfärjan var 2 918 000 kr. Kostnaden för linfärjan år 2019 blev således 1 566 000
kronor, vilket var 66 000 kr mer än budgeterat.

Säsongen 2020
Färjan trafikerade Kastellsundet mellan den 16 maj – 13 september. Turtätheten var 15 minuter och
pågick mellan kl 10.00 – 21.45 dagligen juni – augusti, med några få undantag. Vardagar under maj
och september gick färjan mellan kl 10.00-17.45.
Taxan för att åka med linfärjan tur och retur beslutades av kommunfullmäktige till:
vuxna 50 kr
pensionär 30 kr
barn upp t.o.m. 12 år kostnadsfritt
fyrhjuling/varuvagn 100 kr
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Turistbyrån sålde dessutom följande biljetter:
säsongskort
månadskort
abonnerad tur 2000 kr
gruppbiljett 40 kr per pers, minst 10 pers i en grupp
skolklassbiljett 500 kr
Antrophia Rederis personal körde och ansvarade för linfärjan.
Turistbyråns personal fanns på plats på kajen intill linfärjan kl 10-15, för att kontrollera att
passagerarna köpte biljetter samt för att informera om färjan och Kastellet. Passagerarna kunde
köpa biljetter i biljettautomater, med betalkort av turistbyråpersonalen eller via swish. De som
önskade köpa biljett med kontanter hänvisades till turistbyrån på Rådhustorget.
Covid-19 gjorde att ytterst få utländska turister besökte Vaxholm under 2020. Däremot var det
många svenska besökare i Vaxholm från slutet av juni till mitten av augusti. Under juli var det
rekordmånga som åkte med linfärjan. Turistsäsongen blev dock mycket kortare än vad den brukar
vara andra år. Betydligt många färre åkte med linfärjan i början samt i slutet av säsongen än
vanligtvis. Vilket gjorde att det sammanlagda antalet passagerare var betydligt lägre än föregående
år. Vilket också gjorde att biljettintäkterna blev lägre.
Antal passagerare 2020:
2020

Totalt antal passagerare

Antal personer

Maj

2850

1425

Juni

10978

5489

Juli

37185

18592

Augusti

25371

12686

September

2708

1354

Totalt 2020

79 092

39 546

Intäkterna från biljettförsäljningen var 876 000 kr. Utgifterna för linfärjan var 2 887 000 kr.
Kostnaden för linfärjan år 2019 blev således 2 015 000 kronor, vilket var 515 000 kr mer än
budgeterat. Underskottet kan härledas till det lägre passagerarantalet, och därmed en lägre
biljettintäkt.

Säsongen 2021
Färjan trafikerar Kastellsundet mellan den 12 maj och 12 september. Turtätheten är 15 minuter och
kommer pågå mellan kl 10.00 – 21.45 dagligen juni – augusti, med några få undantag. Vardagar
under maj och september kommer färjan gå mellan kl 10.00-17.45.
Taxan för att åka med linfärjan tur och retur beslutades av kommunfullmäktige till:

651

Rapport
6 av 7

vuxna 50 kr
pensionär 30 kr
barn upp t.o.m. 12 år kostnadsfritt
fyrhjuling/varuvagn 100 kr
Turistbyrån säljer dessutom följande biljetter:
säsongskort
månadskort
abonnerad tur 2000 kr
gruppbiljett 40 kr per pers, minst 10 pers i en grupp
skolklassbiljett 500 kr
Antrophia Rederis personal kommer köra och ansvara för linfärjan.
Turistbyråns personal kommer finnas på plats på kajen intill linfärjan för att kontrollera att
passagerarna köper biljetter samt för att informera om färjan och Kastellet.

Slutsats
Sammanfattningsvis kan konstateras att linfärjan tillför mycket med sin närvaro. Ett trevligt
besöksmål vilket stärker besöksnäringen, ökade förutsättningar för näringslivet både i antal och i
volym samt ett miljövänligt resealternativ till Kastellet.
Färjan känns idag som ett naturligt landmärke i Vaxholmsbilden. Initialt fanns olika motsättningar,
från både rederier, andra företag och boende av olika karaktär, t ex rädslor inför risk för olyckor,
förfulande av miljön mm. Dessa motsättningar har idag avklingat. Den gula färjan har istället blivit
ett naturligt och positivt inslag.
Jämfört med tidigare angivna siffror, dvs innan linfärjans tillkomst, så har antalet besökare till
Vaxholms Kastell ökat kraftigt. Tillgängligheten och synligheten har bidragit till en positiv utveckling
av antalet resande till Kastellet, vilket var en av kommunens ambitioner med linfärjan. Ett
”normalår” reser ca 50 000 passagerare tor till Kastellet.
Antalet aktörer på ön har ökat, vilket var den andra ambitionen från kommunens sida. Dock inte till
önskad nivå, men i en positiv riktning. De olika aktörerna på ön är positivt inställda till färjan och
verksamheter har växt med anledning av ökad tillgänglighet genom färjetrafiken.
Färjan möjliggör fler transporter under en längre tid på dygnet än vad som tidigare varit möjligt.
Kastellets B&B ser en stor fördel med att färjan går hela kvällarna vilket underlättar för deras gäster
att ta sig fram och tillbaka mellan Vaxholmen och Vaxön för måltider, aktiviteter etc. Färjan
möjliggör också transporter av stora mängder passagerare, gods och djur under olika
aktivitetsdagar. T.ex. så transporteras hästar och getter till Kastellet under Barnens dag och gamla
motorcyklar har enkelt transporterats över till fästningsmuseet för utställning. Vidare så blir
Kastellet mer tillgängligt för rörelsehindrade i och med linfärjan då det är enkelt att ta sig på och av
färjan med rullator, rullstol och permobil.
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Kastellet har utvecklats – Strömma har skapat nya aktiviteter under försöksperioden t.ex. Walk the
Plank och Escape Kastellet. Konserter och teaterföreställningar har hållits på ön. Kastellet Bed &
Breakfast har utökat sitt boende med fler rum. Flera konstnärer har öppnat gallerier och butiker,
vilket lockar en kulturintresserad målgrupp till ön. Statens fastighetsverk har anlagt ett nytt
sommarcafé utanför murarna.
Vaxholms stad står inför beslut om ny upphandling. Flera av kommunens mål har infriats, dock inte
det finansiella målet. Målet med att skapa ett noll-resultat, dvs ingen skattepåverkan, har inte
uppnåtts. I kommunen av kommunfullmäktige beslutad Mål och budget för perioden 2021-2023,
återfinns inte linfärjan i den ekonomiska ramtilldelningen. Ett ärende om linfärjans fortsatta drift
med kommunen som huvudman kommer lyftas till kommunstyrelsen våren 2021.
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§ 42 Avfallsplan för Vaxholms stad 2021-2030
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta



Avfallsplan för Vaxholms stad 2021 – 2030 antas.
Bedömningen görs att avfallsplanen inte medför betydande miljöpåverkan.

Ärendebeskrivning
Det är lagstyrt att kommunen ska ha en avfallsplan. Lagstiftningen har de senaste åren skärpts med
syftet att öka förutsättningarna att kunna nå målen om minskad resursförbrukning och minskad
klimatpåverkan samt EU:s mål om en cirkulär ekonomi. Ansvaret för avfallsfrågor har förtydligats,
åtgärder för att minska mängden avfall som uppkommer samt att öka återvinningen är prioriterade.
Avfallsplanen beskriver det arbete som Roslagsvatten AB bedriver, med finansiering från avfallstaxan,
men även det ansvar som kommunen har i egenskap av markägare, fastighetsägare och
verksamhetsutövare. Roslagsvatten AB ska utveckla avfallstjänster för att underlätta för alla boende och
verksamma att lämna sorterat material och att lämna till återbruk. Kommunen ska se till att alla
verksamheter och boende kan sortera avfallet, material och användbara saker ska kunna återbrukas.
Det ska finnas ett aktivt arbete för att minska nedskräpningen och ett gemensamt ansvar för att
informera boende och verksamma om vad som kan göras för att minska avfallsmängderna.

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2021-03-10/§ 15
Tjänsteutlåtande, Kristina Eriksson, 2021-02-19
Avfallsplan reviderad inledning, 2021-02-19
Avfallsplan reviderad, vision och mål, 2021-02-19
Avfallsplan bilaga 1-7, 2020-12-09

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kristina Eriksson, hållbarhetsenheten
Dennis Olsson Roslagsvatten

För kännedom:

Marie Wiklund, kommunchef
Susanne Edén, stadsbyggnadschef
Peter Nyström, avfallschef Roslagsvatten
Madeleine Larsson, hållbarhetschef

……………………….
Ordförande
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§ 15 Avfallsplan för Vaxholms stad 2021-2030
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta



Avfallsplan för Vaxholms stad 2021 – 2030 antas.
Bedömningen görs att avfallsplanen inte medför betydande miljöpåverkan.

Ärendebeskrivning
Det är lagstyrt att kommunen ska ha en avfallsplan. Lagstiftningen har de senaste åren skärpts med
syftet att öka förutsättningarna att kunna nå målen om minskad resursförbrukning och minskad
klimatpåverkan samt EU:s mål om en cirkulär ekonomi. Ansvaret för avfallsfrågor har förtydligats,
åtgärder för att minska mängden avfall som uppkommer samt att öka återvinningen är prioriterade.
Avfallsplanen beskriver det arbete som Roslagsvatten AB bedriver, med finansiering från avfallstaxan,
men även det ansvar som kommunen har i egenskap av markägare, fastighetsägare och
verksamhetsutövare. Roslagsvatten AB ska utveckla avfallstjänster för att underlätta för alla boende och
verksamma att lämna sorterat material och att lämna till återbruk. Kommunen ska se till att alla
verksamheter och boende kan sortera avfallet, material och användbara saker ska kunna återbrukas.
Det ska finnas ett aktivt arbete för att minska nedskräpningen och ett gemensamt ansvar för att
informera boende och verksamma om vad som kan göras för att minska avfallsmängderna.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristina Eriksson, 2021-02-19
Avfallsplan reviderad inledning, 2021-02-19
Avfallsplan reviderad, vision och mål, 2021-02-19
Avfallsplan bilaga 1-7, 2020-12-09

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kristina Eriksson, hållbarhetsenheten
Dennis Olsson Roslagsvatten

För kännedom:

Marie Wiklund, kommunchef
Susanne Edén, stadsbyggnadschef
Peter Nyström, avfallschef Roslagsvatten
Madeleine Larsson, hållbarhetschef

……………………….
Ordförande
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Kristina Eriksson
Miljöstrateg

Avfallsplan för Vaxholms stad 2021 - 2030
Förslag till beslut
Planeringsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:



Avfallsplan för Vaxholms stad 2021 – 2030 antas
Bedömningen görs att avfallsplanen inte medför betydande miljöpåverkan.

Sammanfattning
Det är lagstyrt att kommunen ska ha en avfallsplan. Lagstiftningen har de senaste åren skärpts med
syftet att öka förutsättningarna att kunna nå målen om minskad resursförbrukning och minskad
klimatpåverkan samt EU:s mål om en cirkulär ekonomi. Ansvaret för avfallsfrågor har förtydligats,
åtgärder för att minska mängden avfall som uppkommer samt att öka återvinningen är prioriterade.
Avfallsplanen beskriver det arbete som Roslagsvatten AB bedriver, med finansiering från avfallstaxan,
men även det ansvar som kommunen har i egenskap av markägare, fastighetsägare och
verksamhetsutövare. Roslagsvatten AB ska utveckla avfallstjänster för att underlätta för alla boende och
verksamma att lämna sorterat material och att lämna till återbruk. Kommunen ska se till att alla
verksamheter och boende kan sortera avfallet, material och användbara saker ska kunna återbrukas.
Det ska finnas ett aktivt arbete för att minska nedskräpningen och ett gemensamt ansvar för att
informera boende och verksamma om vad som kan göras för att minska avfallsmängderna.

Bakgrund
Den nu gällande avfallsplanen för Vaxholms stad omfattar perioden 2012 - 2020. Kommunstyrelsen gav
2019-03-21 § 34 ett uppdrag till Stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram en ny avfallsplan för Vaxholms
stad. Som projektägare utsågs Roslagsvatten AB i egenskap av kommunens utförare av det kommunala
renhållningsansvaret. Som politisk styrgrupp utsågs politiker inom Vaxholmsvattens styrelse.
Internremiss, utställning och samråd, samt information till Vaxholms styrelse har genomförts och
projektet har i huvudsak följt tidsplanen.
Kravet på att alla kommuner ska ha en avfallsplan regleras i miljöbalkens 15 kapitel och i
avfallsförordningen SFS 2020:614. Av Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2020:6 framgår vad planen ska
omfatta. Regelverket bygger på gällande EU-direktiv, nationella mål och föreskrifter samt övergripande
principer om att förebygga avfall och öka återanvändning och återvinning. Planen ska beskriva allt avfall,
inte bara det som omfattas av kommunens renhållningsansvar.

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
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Ärendebeskrivning
Avfallsplanen ska bidra till EU:s mål om en cirkulär ekonomi. Genom att återanvända och återvinna
produkter och material minskar resursförbrukning och påverkan på miljö och klimat minskar.
I Agenda 2030 för en hållbar utveckling finns ett tydligt stöd för inriktningen i avfallsplanen, med mål 12
om hållbar konsumtion och produktion samt i mål 11 om hållbara städer och samhällen och under dem
delmål som beskriver vikten av tillgängliga och hållbara system för avfallshantering.
Sedan nuvarande avfallsplan antogs har regelverket förändrats med syftet att tydliggöra ansvar och
förbättra möjligheten att nå övergripande mål. Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att
förebygga och hantera det avfall som kommunen ansvarar för, men även för annat avfall i den
utsträckning som kommunen kan påverka detta.
Det finns nu ett tydligt ansvar för kommunen att tillhandahålla system för separat matavfallsinsamling,
men också ett ansvar för avfallslämnare att sortera och lämna till återvinning samt ett ansvar för
fastighetsägare att underlätta insamling av sorterat avfall.
För de avfallsslag som innebär stora miljörisker och uppkommer i stora mängder finns särskilda regler
som styr hantering men det har också införts regler om ökad kontroll och spårbarhet. Avfallsplanen
innehåller mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpning samt ansvar för tidigare
verksamhetsutövare att undersöka miljörisker vid nedlagda deponier.

Bedömning
Förslaget till avfallsplan som Roslagsvatten har arbetat fram i samarbete med kommunen bedöms
innehålla de delar som föreskrivs.
För att tydliggöra ansvar och vilka åtgärder som kan vidtas för att uppfylla målen har en separat
handlingsplan tagits fram. Den beskriver åtgärder kopplat till målen och ansvarsfördelningen mellan
Roslagsvatten och kommunen och samt mellan kommunens förvaltningar och enheter. Åtgärderna i
handlingsplanen är relevanta och nödvändiga för att kunna nå målen i planen.
Handlingsplanen ska vara ett verktyg för att bedriva arbetet under planperioden. Den ska kunna
uppdateras för att vara aktuell och det ska finnas utrymme att under planperioden revidera
beskrivningen hur olika åtgärder ska genomföras och när. Hållbarhetsenheten föreslås samordna
kommunorganisationens arbete med avfallsplanen samt ansvara för uppföljningen som en del av den
årliga hållbarhetsredovisningen. För närvarande saknas en del uppgifter och statistik som beskriver
nuläget, vilket måsta vara den första åtgärden, för att möjliggöra en uppföljning.
Ansvaret för att genomföra åtgärder ligger hos Roslagsvatten samt hos de nämnder och förvaltningar
som representerar kommunen som markägare, som ansvarar för kommunens fastigheter, gator och
grönområden samt de verksamheter där avfall uppkommer. Det finns ett övergripande ansvar för
kommunen att ta med frågor om en hållbar avfallshantering i den fysiska planeringen och vid bygglov
samt informera boende och verksamma om hur de kan bidra till målen i avfallsplanen. För tillsyn av
avfallshanteringen vid verksamheter där avfall uppkommer, sorteras och lagras ansvarar Södra
Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd. Nämnden ansvarar också för tillsyn av förorenad mark vid
nedlagda deponier.
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En strategisk miljöbedömning har genomförts som visar att avfallsplanen inte bedöms medföra någon
betydande miljöpåverkan. Miljöbedömningen redovisas som en bilaga till avfallsplanen.

Måluppfyllelse
Avfallsplanen kopplar till kommunens övergripande mål om att erbjuda en attraktiv livsmiljö där
kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. En väl fungerande
avfallshantering bidrar också till kommunstyrelsens mål om en god stadsmiljö, minskad klimatpåverkan
och att värna en god vattenkvalitet.

Finansiering
Den höga ambitionen i det nationella och internationella avfallsarbetet, medför också högre krav på
kommunens arbete med avfallsfrågorna. Det sker dels genom den taxefinansierade verksamheten som
Roslagsvatten ansvarar för, men också i den skattefinansierade verksamheten som kommunens
förvaltningar ansvarar för inom fysisk planering, som fastighetsägare, markförvaltare, och som
verksamhetsutövare. Genomförandet under planperioden kommer att medföra kostnader som behöver
behandlas i budgetarbetet.

Förslagets konsekvenser
Avfallsplanen kan ses som ett av flera verktyg för att bidra till globala, nationella och lokala mål om ett
resurseffektivt och klimatneutralt samhälle. För att planen ska bli ett verktyg, krävs resurser för
genomförande, uppföljning och samordning.

Uppföljning och utvärdering
I planen föreslås att en utvärdering sker 2023, 2026 samt 2030. En handlingsplan finns framtagen som
beskriver åtgärder och hur dessa kan följas upp under hela perioden fram till 2030. I den årliga
hållbarhetsredovisningen kan nyckeltal och åtgärder också redovisas. Ansvariga för uppföljningen är
Roslagsvatten i samarbete med hållbarhetsenheten.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristina Eriksson, 2021-02-19
Avfallsplan reviderad inledning, 2021-02-19
Avfallsplan reviderad, vision och mål, 2021-02-19
Avfallsplan bilaga 1-7, 2020-12-09

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Kristina Eriksson hållbarhetsenheten, Dennis Olsson Roslagsvatten

För kännedom:

Marie Wiklund kommunchef, Susanne Edén stadsbyggnadschef, Peter Nyström
avfallschef Roslagsvatten, Madeleine Larsson hållbarhetschef
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Roslagsvatten handlar upp entreprenörer för insamling, transport och behandling av
avfallet. I Roslagsvattens uppdrag ingår att utveckla avfallstjänster och insamlingssystem. Roslagsvatten ansvarar också för driften av återvinningscentralen på Eriksövägen,
mobil återvinningscentral, ÅVC-färja samt utveckling av nya insamlingsplatser för
kommunalt avfall.
För insamling och återvinning av vissa typer av avfall, exempelvis förpackningar och
elektronik, råder producentansvar. Det innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta hand om uttjänta produkter eller material. Tanken är att det ska motivera
producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och
inte innehåller miljöfarliga ämnen.
För genomförandet av avfallsplanen ansvarar både Roslagsvatten och kommunen. De
åtgärder och aktiviteter som planeras för att nå målen samlas i en handlingsplan.
Både kommunernas och producenternas ansvar kommer att öka under de närmaste
åren. Under perioden 2021-2025 ska bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper införas och för detta ansvarar producenterna. Kommunernas ansvar ökar då
separat matavfallsinsamling ska erbjudas i hela kommunen från 2024. Kommunen ska
också ta ett större ansvar för omhändertagande av hushållens bygg- och rivningsavfall.
EU:s avfallsdirektiv har implementerats i svensk lagstiftning och begreppet hushållsavfall har ersatts av begreppet kommunalt avfall.
UPPFÖL JNING

Uppföljning av planen kommer att ske i slutet av år 2023, 2026 och vid planperiodens
slut. Kommunledningskontoret har det övergripande ansvaret för att uppföljning
sker. Av handlingsplanen framgår vem som ansvarar för att genomföra och följa upp
åtgärder.
FR A MTAGANDE AV AVFALLSPL AN 2030

Arbetet med att ta fram avfallsplanen har samordnats av Roslagsvatten och inleddes
i början av 2019. Målområden formulerades och antogs av kommunstyrelsen den 21 mars 2019. Förslag till mål och åtgärder
inom varje målområde har därefter tagits fram av
Roslagsvatten. Förslaget har sedan förankrats hos
kommunens stadsbyggnadsförvaltning respektive
kommunledningskontor.

Utställning för allmänheten skedde under perioden juni-augusti 2020. Efter mindre justeringar
togs den slutgiltiga planen fram och beslut om
antagande fattades av kommunfullmäktige den
xx-yy 2021.
Inkomna synpunkter finns samlade i
samrådsredogörelsen i Bilaga 7.
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Bakgrund

Ett första förslag till avfallsplan remitterades
internt bland tjänstepersoner på kommunens
samtliga förvaltningar och bolag under december
2019 - februari 2020.

5

AVGR ÄNSNINGAR

Avfallsplanen omfattar i första hand det avfall kommunen ansvarar för, dvs avfall från
hushåll och avfall som uppstår i verksamheter men är av samma typ som avfall som
uppstår i hushåll och avfall som liknar hushållsavfall men uppstår i verksamheter. Det
rör sig exempelvis om städsopor och avfall från lunchrum. Kommunen ansvarar också
för det kommunala verksamhetsavfallet, till exempel avfall från särskilda boenden och
skolor, men också avfall som uppstår exempelvis vid städning av allmänna ytor, snöröjning och sopning av gator. Kommunen ansvarar inte för att samla in och behandla
övrigt verksamhetsavfall, som därför beskrivs översiktligt i planen.
L ÄSANVISNING

Bakgrund

Avfallsplanen består av denna inledning, ett måldokument och sju bilagor. Arbetet
som ska leda fram till målen beskrivs i en separat handlingsplan. Måldokumentet
inleds med en vision för 2030, följt av en redogörelse
för kommunens mål för avfallshanteringen,
uppdelade i sex målområden. Målens
koppling till globala, nationella, regionala och kommunala mål och styrdokument redovisas i måldokumentet.
I bilagor återfinns uppföljning av
föregående avfallsplan, nulägesbeskrivning, framtidsanalys,
miljöbedömning, översikt över nedlagda deponier, styrmedel, samrådsredogörelse, samt en ordlista.

663

Innehåll
Vision

3

Målområde 1
Uppkomsten av avfall ska förebyggas
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Vision
Det är nu 2030 och Sverige är ett land som binder upp mer växthusgaser än vad
som släpps ut inom landet. Insamlingssystemen för avfall är helt fossilfria och
mycket mer energieffektiva än i början av 2020-talet. Personal som hämtar avfall
och bemannar återvinningscentraler har en trygg och säker arbetsmiljö, utan tunga
lyft och risk för kemiska reaktioner vid hantering av uttjänta kemikalier. Hämtningar
av avfall sker bara på vägar där det är lätt att komma fram säkert, utan att riskera
att någon kommer till skada eller att fordon eller annan egendom körs sönder.
Vi har blivit mycket bättre på att sortera vårt avfall och det uppstår nu en försvinnande liten mängd hushållsavfall som inte kan återvinnas, återbrukas eller lagas.
Invånarna och verksamheterna har god kunskap om hur avfall ska sorteras samt hur
mat ska hanteras för att förhindra att det uppstår onödigt svinn. Matavfallet, som
mest består av skal, kaffesump och annat som inte går att äta, samlas in och går till
en regional rötningsanläggning som producerar biogas och biogödsel.
Förpackningar och tidningar hämtas nära bostäderna och det är lätt att sortera och
nästan alla förpackningar samlas in separat.

Invånarna lånar och hyr maskiner och fordon i mycket högre grad än på 2020-talet. Det är en självklarhet att först alltid se om en vara går att hyra, dela eller låna
innan den eventuellt köps – och då i första hand begagnad. Detta är en bidragande
orsak till att invånarna köper färre saker, vilket i sin tur leder till minskade avfallsmängder. En annan bidragande orsak till minskade avfallsmängder är att det köps
mer saker med högre kvalitet vilket gör att de går att laga och återbruka i större
utsträckning.
Våra vatten och stränder är rena från skräp och minimalt med mikroplaster kommer ut via våra avlopp. Det är ytterst sällan du ser skräp på din promenad eller
utflykt.
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Mål för avfallshantering i Vaxholm 2030

I centralorten finns Eriksö återvinningscentral som nu är utbyggd och kan ta emot
allt det sorterade hushållsavfall som inte ska lämnas i restavfallet, i matavfallskärlet eller med tidningar och förpackningar. Hushållen kan därför lätt lämna in
exempelvis kemikalier, möbler, apparater och husgeråd när de har andra ärenden
i centralorten. Ett återbruk har införts på återvinningscentralen där begagnade
möbler och prylar får chansen till ett förlängt liv. Då efterfrågan på återvunnet
och återbrukat ökat har privata aktörer och välgörenhetsorganisationer etablerats
som säljer begagnade saker, lagar och gör nya produkter av återvunnet material.
Roslagsvattens samarbete med näringsidkarna har utvecklats och gett bättre ekonomiska förutsättningar att arbeta med sekundära varor och material. Kommunen
har fungerat som katalysator för etableringen av dessa företag. Detta har skett
genom långsiktigt arbete med att underlätta etableringen av företag i kommunen,
samt genom att exempelvis säkerställa att det finns lämpliga lokaler för dessa
företag. På strategiska platser utanför centralorten ställs mobila varianter på små
återvinningscentraler upp med jämna mellanrum. Dessa har också fokus på återbruk och återvinning.
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Målområde 2 - Matsvinn ska
minimeras och matavfall ska nyttjas
som en resurs
Mål för alla som bor och verkar i kommunen
2.1

Hushållens kunskap om hur matsvinn kan förebyggas ska öka.

2.2

Minst 90 % av matavfallet ska rötas till biogas och biogödsel, eller behandlas på annat
miljömässigt likvärdigt sätt.

Ungefär en tredjedel av den mat som produceras i världen
slängs eftersom den hanterats fel eller inte har ätits
upp. Eftersom matsvinn, dvs ätbar mat som
hanteras fel så att den måste kasseras, är en
faktor som har mycket stor klimatpåverkan
är minskat matsvinn ett av de viktigaste
miljömålen på såväl global som regional
och lokal nivå. Exempel på matsvinn är
livsmedel som har passerat sista förbrukningsdag och mat som inte blivit
uppäten eftersom för stora mängder har
tillagats. Matavfall inkluderar både matsvinn och oätliga rester från matlagning
och måltider som exempelvis skal, ben,
blast och kaffesump.

Viktiga aktörer för att nå målen
I den kommunala
organisationen

• Roslagsvatten AB
• Kommunala skolor och förskolor

Övriga aktörer

• Hushåll och verksamheter i kommunen
• Fastighetsägare
• Dagligvaruhandeln
• Privata skolor och förskolor

2.3

Matsvinnet från kommunala skolor och förskolor ska vara maximalt 20 gram per serverad
portion.
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Målområde 2

Mål för de kommunala verksamheterna

679

16

Målområde 4 - Kretslopp ska
vara giftfria
Mål för alla som bor och verkar i kommunen
4.1

Farligt avfall ska lämnas in på rätt plats och det ska inte finnas något farligt avfall i
restavfallet.

4.2

Antalet platser där invånarna kan lämna farligt avfall ska öka.

Återbruk och materialåtervinning ska öka och material ska cirkulera. Det finns dock
produkter som innehåller farliga ämnen som inte bör återanvändas. Ett exempel är
vissa gamla, mjuka plastleksaker med farliga mjukgörare. Sådana produkter ska inte
lämnas till återbruk, utan hanteras som avfall så att de farliga ämnena fasas ut ur kretsloppet och inte fortsätter cirkulera.
I ett vanligt hushåll finns ofta produkter som är klassificerade som farligt avfall.
Exempel är färgrester från målning, lösningsmedel, elavfall, batterier,
lysrör, nagellack och hårspray. Dessa typer av avfall ska inte läggas
tillsammans med restavfall i den vanliga soppåsen. För att
minska mängderna farligt avfall i soppåsen måste invånarna
veta vad som räknas som farligt avfall och tycka att det
är enkelt att lämna farligt avfall på rätt sätt.
Tillgängligheten för att lämna farligt avfall måste
öka och det ska vara enkelt att lämna även för den
som inte har tillgång till bil. Förutom på återvinningscentralen ska farligt avfall kunna lämnas till
den mobila återvinningscentralen och till
återvinningsfärjan.

I den kommunala
organisationen

Roslagsvatten AB

Övriga aktörer

• Hushåll och verksamheter i kommunen
• Fastighetsägare
• Privata näringsidkare som tar emot farligt avfall
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Viktiga aktörer för att nå målen
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Mål för de kommunala verksamheterna
4.3

Upplag av snö från vinterväghållningen ska ske på ett miljösäkert sätt.

4.4

Nedlagda deponier ska inte utgöra någon risk för människors hälsa eller miljön.

Snörika vintrar hanteras stora mängder snö från snöröjning. Denna snö innehåller ofta partiklar och skadliga
ämnen och det är därför viktigt att snön hanteras på
rätt sätt för att undvika att vattendrag förorenas.
Endast en liten del av det avfall som uppkommer
deponeras idag. Det rör sig om material som
inte kan återvinnas eller användas på annat sätt,
exempelvis asbest, porslin, betongkross och kakel.
Målet är dock att ytterligare minska mängderna
avfall som deponeras. Det ställs idag stränga miljökrav på både deponier som är i bruk och på nedlagda
deponier. Dessa krav ställs i syfte att hindra att farliga
ämnen läcker ut från deponierna.

Viktiga aktörer för att nå målen
I den kommunala
organisationen

• Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor
• Kommunens tekniska enhet

Övriga aktörer

Länsstyrelsen

Målområdets koppling till andra mål
• Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
• Mål nr 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

Nationella
miljökvalitetsmål

• Giftfri miljö.
• Grundvatten av god kvalitet

Målområde 4

Globala målen,
hållbar konsumtion
och produktion
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Sammanfattning
Kommunen ansvarar för insamling och behandling av kommunalt avfall från hushåll och
verksamheter. Med kommunalt avfall avses bl. a matavfall och restavfall, grovavfall som möbler
och cyklar, trädgårdsavfall samt farligt avfall inklusive el-avfall utanför producentansvaret.
Kommunen har också ansvar för att samla in och behandla slam från små avloppsanläggningar,
samt latrin. I det kommunala ansvaret ingår också drift av återvinningscentralen på Eriksövägen,
den mobila återvinningscentralen och grovavfallsfärjan. Kommunen ansvarar också för det avfall
som uppstår i de egna verksamheterna. Detta inkluderar exempelvis avfall från skolor och
förskolor, men även sand från halkbekämpning, snöupplag efter snöröjning m.m.
Kommunalt avfall hämtas oftast vid fastighetsgräns, men det blir allt vanligare att hämtning sker
från platser som är gemensamma för flera fastighetsägare.
Under 2019 samlades 413 kg kommunalt avfall per person in i Vaxholm. Detta inkluderar
grovavfall. En knapp fjärdedel av det kommunala avfallet, 24 procent, materialåtervinns men den
största delen, ca 67 procent, används för energiåtervinning, dvs förbränning där energin tas till
vara i form av el och värme. Matavfallet, som utgör ca sex procent av det kommunala avfallet,
rötas till biogas. Ungefär två procent av avfallet består av trädgårdsavfall som komposteras.
Endast en liten del, ca en procent, av det kommunala avfallet deponeras.
Den plockanalys som genomfördes under 2020 visar att Vaxholmsbornas soppåse innehåller ca
en tredjedel förpackningar och tidningar och nästan en tredjedel matavfall. Detta är avfall som
ska sorteras ut och inte läggas i den vanliga soppåsen.
För förpackningar och returpapper råder producentansvar, dvs. de som sätter produkterna på
marknaden ansvarar för att samla in och återvinna dem. Idag lämnas förpackningar och tidningar
på återvinningsstationer, men inom de närmsta åren kommer producenterna att etablera
bostadsnära insamling. Andra avfallsslag som omfattas av producentansvar är el-avfall, batterier,
läkemedel, strålkällor, bilar och däck.
Ansvaret för att bygg- och rivningsavfall behandlas på rätt sätt ligger på den som genererar
avfallet, men från och med 2023 ingår även detta avfallsslag i den kommunala
renhållningsskyldigheten. Detta kommer att leda till nya utmaningar i Vaxholm, bland annat
eftersom utrymmet på återvinningscentralen är begränsat.
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2

Avfallshantering i Vaxholms kommun

1.1 Avfallsorganisation
Kommunen ansvarar för att det finns en fungerande avfallsverksamhet. Uppdraget att planera,
utveckla och utföra avfallsverksamheten har genom ägardirektiv lagts över på Roslagvatten med
dess dotterbolag Vaxholmsvatten. I detta dokument används benämningen Roslagsvatten för
både Vaxholmsvatten och Roslagsvatten.

1.2 Avfallshanteringen
Roslagsvatten ansvarar för insamling, transport och behandling av hushållens avfall inklusive
slam från enskilda avloppsanläggningar och därmed jämförligt avfall som uppkommer inom
olika verksamheter såsom skolor, handel, restauranger och kontor. Roslagsvatten ansvarar även
för att farligt avfall från hushåll samlas in och behandlas på ett miljöriktigt sätt. Bygg- och
rivningsavfall ingår inte i den kommunala renhållningsskyldigheten utan det är den som
genererar avfallet som själv ansvarar för att se till att avfallet hanteras på rätt sätt.2 Samma sak
gäller för avfall som uppstår hos verksamheter vid tillverkning m.m. På Eriksö
återvinningscentral (ÅVC) kan dessa avfallsslag lämnas mot en avgift. Återvinningscentralen
ligger på Vaxön (Eriksövägen 2). Förpackningar och returpapper, el-avfall, batterier, bilar, däck
och läkemedel omfattas av producentansvar och ingår inte i Roslagsvattens ansvar.
Den flytande återvinningscentralen, även kallad återvinningsfärjan, innebär en möjlighet för
skärgårdsbor att lämna grovavfall och farligt avfall. Färjan stannar på 15 olika platser (2019) och
på de flesta platser görs besök vid två olika tillfällen under vår, sommar eller höst.
Roslagsvatten ansvarar för information om avfallshantering, kundservice och fakturering, drift av
Eriksö ÅVC, den flytande återvinningscentralen, drifttillsyn och upphandling och kontroll av
insamlingsentreprenörer och behandlingsavtal samt planering för den framtida
avfallshanteringen. Avfallstjänster utvecklas och anpassas för att ge god service och samtidigt nå
uppställda mål.
Roslagsvatten anlitar entreprenörer för insamling, transport, omlastning och behandling av restoch matavfall, grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall, slam från enskilda avlopp,
latrin, fett från fettavskiljare samt fraktioner från ÅVC.
Avfallshanteringen är uppdelad i entreprenaderna fastland, skärgård, bemanning av ÅVC
inklusive behandling av vissa fraktioner, samt tömning av enskilda avlopp och fettavskiljare.
Omlastnings- och behandlingsavtal tillkommer utöver insamlingsavtalen.
Återvinningscentralen som bemannas av upphandlad entreprenör står även som
verksamhetsutövare.
Omlastning sker på Hagby återvinningsanläggning i Täby genom avtal med SÖRAB.
Förbränning av restavfall sker I Stockholm Exergis kraftvärmeverk i Brista, Sigtuna kommun.
Nya upphandlingar och tecknande av avtal görs löpande under planperioden efter behov.
Roslagsvatten tar vid behov fram förslag till ändrade föreskrifter och taxa samt samordnar
avfallsplaneringen. Kommunfullmäktige antar avfallsplan, föreskrifter om avfallshantering samt
avfallstaxa enligt 15 kap. miljöbalken. Roslagsvatten och kommunen genomför mål och åtgärder
i avfallsplanen och tillhörande beslutade projekt.

2

Från och med 2023 kommer dock kommunen att ansvara för hantering av bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en
yrkesmässig verksamhet, Miljöbalken 15 kap 20 §.
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Tillsyn över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med
stöd av miljöbalken utförs av Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH).

2.1.1

Fysisk planering

Under hösten 2018 inleddes arbetet med en ny översiktsplan för Vaxholm som ska beskriva
utvecklingen av kommunen fram till 2040.
Roslagsvatten samarbetar med Vaxholms kommun kring fysisk planering och är med i planering
och utformning av insamlingssystem i tidiga skeden vid ärenden som detaljplaner och är
remissinstans vid bygglovshantering. Roslagsvatten bistår också fastighetsägare med hjälp och
information kring hur avfallshanteringen kan utformas vid nyanläggning och ombyggnation t.ex.
hjälp med val av behållare, dimensionering av mängder och hämtintervall. Maskinella system
såsom bottentömmande behållare föredras framför manuell hantering med kärl eller, som i
skärgården främst, säckhämtning.

1.3 Abonnemang och taxa
Abonnemang och avfallstaxa är uppdelad i de två huvudkategorierna tömning från land och
tömning från sjö. Avgörande för vilken kategori abonnenten tillhör är på vilket sätt hämtning av
avfall eller tömning av slam och fett sker. Hämtning från sjön sker i huvudsak från öar utan fast
bro- eller färjeförbindelse till fastlandet. Om tömning på fastlandet inte kan ske genom det fasta
vägnätet utan hämtning sker från sjösidan är hämtningen att betrakta som hämtning från sjö.

2.1.2

Taxan som styrmedel

Taxan är miljöstyrande. Det innebär att hushåll och verksamheter som inte sorterar ut sitt
matavfall får en högre abonnemangskostnad än de som sorterar ut sitt matavfall. De hushåll och
verksamheter som väljer att kompostera sitt matavfall får samma abonnemangskostnad som de
som sorterar ut matavfall i papperspåse. Matavfallsinsamling har ännu inte införts i skärgården,
men komposterare i skärgården utan fast bro- eller färjeförbindelse erhåller rabatt på sitt
abonnemang.
Genom att använda taxan som styrmedel och sätta en högre avgift för osorterat avfall, har antalet
hushåll som väljer detta alternativ minskat de senaste åren.
Avfallstaxan styr också mot en säkrare arbetsmiljö genom avgiftstillägg för exempelvis
slangdragning och gångavståndstillägg. Vissa tjänster såsom latrinhämtning har en relativt hög
avgift då man önskar fasa ut den tunga och ohygieniska hämtningen.
På fastlandet såväl som i skärgården kan taxestyrning mot gemensamma insamlingsalternativ
vara en möjlig väg att gå för att minska arbetsbelastningen med att dra många kärl etc.

2.1.3

Möjlighet att påverka sin avgift genom källsortering och resurshushållning

Hushåll och verksamheter har möjlighet att påverka kostnaden för sin avfallshämtning genom att
minska sitt avfall och optimera sitt abonnemang.
Det finns många sätt att minska sitt avfall på, från att planera sina inköp till att källsortera och
återanvända. På webben finns flera tips, exempelvis finns information om hållbar livsstil på
Vaxholm.se. Även på Roslagsvatten.se finns tips om hur avfallsmängderna kan minska. Genom
att sortera ut förpackningar till lämplig insamling och matavfall till matavfallsinsamling eller
kompost kan hushåll och verksamheter påverka sin totala avgift för sophämtningen genom att
välja en mindre kärlstorlek eller glesare hämtning. Roslagsvatten utreder möjligheten att erbjuda
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utglesat hämtintervall till exempelvis var åttonde vecka, vilket i så fall kräver godkänd kompost
för matavfall.
Hushåll och verksamheter kan även välja att dela kärl med en granne och flera närboende kan gå
samman och nyttja en gemensam hämtplats. Detta förutsätter att hämtningsintervallet och
abonnemangstyp (sorterat/osorterat) är detsamma för de båda hushållen. Om ett av hushållen är
en fritidsfastighet och den andra en åretruntfastighet så gäller taxa och hämtningsschema för
åretruntboende. Plats för gemensam behållare anvisas av Roslagsvatten.
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4

Avfall som omfattas av kommunalt renhållningsansvar

Enligt 15 kap. miljöbalken ansvarar kommunen för att kommunalt avfall samlas in och
bortskaffas. Med kommunalt avfall avses bl. a matavfall och restavfall, förpackningar och
returpapper, grovavfall som möbler och cyklar, trädgårdsavfall samt farligt avfall inklusive elavfall utanför producentansvaret. Latrin och slam från enskilda avlopp samt fett från
fettavskiljare ingår inte i begreppet kommunalt avfall, men kommunen har ansvar för att samla in
och behandla även dessa avfallsslag. Avfall som uppstår vid större bygg- och rivningsarbeten i
den egna bostaden och som främst uppstår på grund av byggverksamheten och inte av boende
räknas inte som avfall som kommunen har ansvar för. Detta kommer dock att ändras och från
2023 ansvarar kommunen även för bygg- och rivningsavfall som inte produceras i yrkesmässig
verksamhet.
Kommunalt avfall som uppkommer i verksamheter utgörs till exempel av städsopor och
köksavfall från personalmatsalar och personalutrymmen i kontor, industri och verkstäder,
restauranger, caféer och butiker.
Kommunen är också ansvarig för det avfall som uppstår i kommunens verksamheter. Det utgörs
dels av kommunalt avfall från exempelvis förskolor, skolor, äldreboenden och kommunkontor.
Det består också av verksamhetsavfall såsom slam och gallerrens från kommunens reningsverk
samt från dagvattenhantering, avfall från bygg- och anläggningsprojekt som kommunen driver
samt avfall från drift och underhåll av kommunens verksamheter och anläggningar.
Förpackningar, returpapper, batterier, el-avfall (inklusive glödlampor och viss
belysningsarmatur), läkemedel, batterier, däck, bilar och radioaktiva produkter omfattas av
producentansvar och ingår inte i kommunens ansvar, så länge avfallet inte hamnar i kommunens
insamlingssystem.

4.1

Insamlingssystem

4.1.1

Restavfall

Beskrivning
Med restavfall menas det brännbara avfall som återstår när matavfall, förpackningar, returpapper,
grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall sorterats ut.
Insamling fastlandet
Restavfall samlas in i kärl, krantömmande behållare, container eller annan typ av behållare som
kan användas för denna avfallstyp. På fastlandet sker insamling av mat- och restavfall antingen i
baklastande tvåfacksfordon för kärl då matavfall töms i det ena av fordonets fack och restavfall i
det andra, eller med fordon för tömning av krantömmande behållare. I glesbygd med mindre
vägar är framkomligheten ofta begränsad vintertid. Då får kärlen ställas vid närmsta farbara väg
till dess det är möjligt att komma fram på de mindre vägarna igen.
Insamling skärgården
I skärgården sker insamling av restavfall från öar utan broförbindelse antingen i
storbehållare/container eller säck. Under sommarhalvåret sker sophämtning främst i säck och
vintertid används storbehållare på vissa öar. Några öar har storbehållare året runt. Hämtning sker
med båt som sedan lastar över avfallet i en sopbil på fastlandet.
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4.1.3

Osorterat avfall

Beskrivning
Med osorterat avfall avses här säck- och kärlavfall där matavfall inte har sorterats ut.
Insamling och behandling
Det finns möjlighet att teckna ett abonnemang där hushåll eller verksamhet lägger mat- och
restavfall i samma kärl. Det osorterade avfallet samlas in, transporteras, omlastas och behandlas
på samma sätt som restavfallet.
Mängd
Antalet osorterade abonnemang minskar och ett mål under avfallsplaneperioden är att fasa ut
denna abonnemangsform.

4.1.4

Grovavfall

Beskrivning
Grovavfall är den del av hushållet som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper
som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.
Insamling fastland
Grovavfall samlas in vid Eriksö ÅVC eller via fastighetsnära insamling. Vid fastighetsnära
insamling från småhus hämtas grovavfall i storsäck efter beställning mot avgift.
Bygg- och rivningsavfall kan lämnas på Koviks återvinningsanläggning mot avgift eller på någon
av SÖRABs anläggningar mot avgift.
Insamling skärgården
Grovavfall samlas in på återvinningsfärjan eller efter beställning mot avgift i storsäck eller
container. Bygg- och rivningsavfall samlas inte in på återvinningsfärjan på grund av platsbrist.
Möjligheten till beställd hämtning av grovavfall från öar utnyttjas i mycket liten utsträckning.
Behandling

Grovavfall materialåtervinns, förbränns eller deponeras. Materialåtervinningen består av
metallåtervinning samt återvinning av wellpapp.
Deponifraktionen har minskat i Vaxholm de senaste åren. Detta beror främst på en förbättrad
sortering vid avlämningen av avfallet samt en bättre demontering och eftersortering på
sorteringsplattan. Ett fortsatt arbete behövs för att möjliggöra utsortering och återvinning av
exempelvis isolering och planglas för materialåtervinning. Idag läggs dessa typer av material i
stor utsträckning på deponi.
Den del av grovavfallet som samlas in via fastighetsnära insamling genomgår numera
eftersortering på Kovik, vilket har inneburit att andelen grovavfall som deponeras har minskat.
Mängd och sammansättning
Mängderna insamlat grovavfall har varierat kraftigt under de senaste 10 åren, se tabell 6. I de
redovisade mängderna ingår konstruktionsmaterial som lämnas av hushållen. Med detta avses
exempelvis porslin, glasull och keramikföremål, dvs avfall som används till sluttäckning av
deponier m.m.
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Vaxholms kommun arbetar aktivt med miljömålet ingen övergödning, bland annat genom tillsyn
av enskilda avloppsanläggningar och genom utbyggnad av det kommunala VA-nätet. Inom de
kommande åren bedöms investeringar i VA-nätet vara fortsatt på en mycket hög nivå och antalet
fastigheter med enskilda avlopp förväntas minska.
Toalettavfall från båtar
Den 1 april 2015 infördes ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar
och inre vattendrag. Ett krav finns på fritidsbåtshamnar att kunna ta emot toalettavfall från de
fritidsbåtar som använder hamnen genom en mottagningsanläggning som är utrustad med
latrinsug eller latrinpump.
För tömning av toalettavfall från fritidsbåtar finns i Vaxholm för närvarande tre stationer på
Vaxön. En flytande sugtömningsstation är belägen på norra Vaxön i förlängningen av
Estlandsvägen/Sågverkskajen och sköts och drivs av staden via entreprenör. I Vaxholms
gästhamn finns två tömningsstationer kopplade till kommunalt avlopp. De sköts av arrendatorn
av gästhamnen men är stadens egendom.6
Mängd och sammansättning
Det finns ca 1 300 enskilda avlopp (2019) i kommunen. Mängden insamlat slam från dessa
avlopp var under 2019 knapp 6 500 ton.

4.1.9

Latrinavfall

Beskrivning
Med latrinavfall avses en blandning av urin och fekalier från människor.
Insamling och behandling
Latrinhämtning sker i huvudsak från fritidshus under sommarmånaderna och i mycket liten
utsträckning. Roslagsvatten hämtar latrinkärl på fastlandet och i skärgården mot en avgift.
Hämtning sker efter beställning och utförs på bestämda tider under sommarhalvåret. Allt färre
hushåll har behov av latrintömning eftersom de övergått till andra lösningar.
Latrinhanteringen innebär en besvärlig och tung hantering för hämtningspersonalen och
Roslagsvatten arbetar med att fasa ut latrinhämtningen till förmån för andra VA-lösningar såsom
enskilt avlopp, förbränningstoalett eller kompostering av latrin. Roslagsvatten informerar på sin
hemsida om möjligheten till eget omhändertagande av latrin genom kompostering. Kompostering
av latrin kräver tillstånd från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.
Insamlat latrin transporteras till Salmunge i Norrtälje kommun där det våtkomposteras.
Mängd
Endast 5 latrinkärl samlades in år 2019 och antalet var detsamma under 2018.

4.1.10 Fettavskiljarslam samt spillfett
Beskrivning
Fettavfall från livsmedelsberedning uppstår från t.ex. storkök, caféer, gatukök, restauranger,
livsmedelsbutiker och vid livsmedelstillverkning. Spillfett är fett från stekbord, frityrolja m.m.

6
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Insamling och behandling
Fettutsläpp från bland annat restauranger, storkök och bagerier är ett stort problem i det
kommunala ledningsnätet. Fettet sätter igen avloppsledningar och eftersom ledningsnätet är
dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär måste dessa typer av verksamheter
ha en typgodkänd fettavskiljare installerad som separerar matfettet från avloppsvattnet. I de
bestämmelser som gäller för ledningsnätet i kommunen (ABVA) föreskrivs att
fastighetsägare/abonnent inte får släppa ut fett i större mängder. I ledningsnätet sjunker
vattentemperaturen vilket gör att fettet stelnar i ledningarna och orsakar stopp. Detta kan leda till
översvämningar eller bräddning av avloppsvatten till sjöar och vattendrag.
Fettavskiljarslam samlas in och omhändertas av Roslagsvatten, minst fyra gånger per år eller
enligt annat intervall fastställt av Roslagsvatten. Fettavskiljarslammet behandlas på Uppsala
Vattens anläggning genom rötning till biogas och rötrest för tillförsel av växtnäring.
Spillfett samlas in av valfri entreprenör. Majoriteten hämtas av Svensk fettåtervinning för
återvinning.

4.2

Arbetsmiljö

På flera håll förekommer brister i arbetsmiljön på grund av manuell hantering (framför allt i
skärgården), dålig framkomlighet eller bristfälliga vändmöjligheter. Att komma tillrätta med
arbetsmiljöfrågor är viktigt för att säkerställa personalens välmående, något som kommunen
genom Roslagsvatten är skyldig att göra. Ett stort steg för renhållningspersonalens arbetsmiljö är
att byta till maskinella system såsom bottentömmande behållare istället för kärl och säckar.
Framkomlighetsproblem förekommer främst i skärgården och på Tynningö men
framkomlighetsproblem finns över hela Vaxholm, även inne i centrala staden.

5

Avfall som omfattas av producentansvar

Producentansvar gäller för åtta produktgrupper: förpackningar, tidningar, el-avfall, batterier,
däck, bilar, läkemedel och strålkällor. Producentansvaret innebär att alla som tillverkar,
importerar och/eller säljer dessa produkter på den svenska marknaden ska ansvara och betala för
insamling, återvinning och hantering av den förbrukade varan.
Syftet med producentansvaret är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är
mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.

5.1

Insamling i kommunen

El-avfall, batterier, förpackningar och returpapper kan lämnas på Eriksö ÅVC. Förpackningar
och returpapper kan även lämnas i återvinningsstationer runt om i kommunen. Förpacknings- och
tidningsinsamlingen har ansvar för åtta kompletta återvinningsstationer samt flera singelbehållare
för returpapper, se figur 4.
I skärgården samlas förpackningar och returpapper in på den flytande återvinningscentralen. Viss
insamling av glasförpackningar samt tidningar (returpapper) sker även i begränsad omfattning i
enskilda behållare i skärgården genom Roslagsvattens försorg.
I el-avfallsskåpen som står utställda vid butiker kan glödlampor, lågenergilampor, batterier,
mobiltelefoner och smått elektronikavfall samt lysrör lämnas, se figur 4. Däck, bilar och
läkemedel lämnas till respektive bransch.
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Figur 4 Karta över platser där producentansvarsavfall kan lämnas. Eriksö ÅVC (blå), FTI:s återvinningsstationer på fastlandet
(grön), platser för FTI:s behållare för glas och/eller tidningar (gul), Roslagsvattens behållare för glas och tidningar i skärgården

Mängder
Sedan 2008 har den totala mängden insamlat avfall under producentansvar (förpackningar,
returpapper, elavfall och batterier) minskat med ungefär 15 ton om året. Detta beror främst på
den minskade mängden insamlat returpapper men också på grund av minskade mängder insamlat
elavfall och batterier. Övriga avfallsfraktioner som omfattas av producentansvar har ökat stadigt
sedan 2008.
I tabellen nedan finns mängden insamlat avfall under producentansvar år 2019. Eftersom
uppgifterna i tabellen avser helåret 2019 inkluderas avfall som lämnats av fritidsboende. En
jämförelse görs också med motsvarande uppgifter för hela landet.
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Alla förpackningar och tidningar som lämnas på återvinningsstationerna skickas till
sorteringsanläggningar för återvinning. Det som inte går att materialåtervinna går till
energiutvinning som ersättning för fossilt bränsle i industrin.
Mängder
Mängderna plast-, pappers-, glas- och metallförpackningar som samlades in i Vaxholm 2019 var
ca 830 ton och den insamlade mängden returpapper var ca 250 ton. Den insamlade mängden
returpapper har minskat under senare år, troligen som följd av minskad användning av
papperstidningar och ökad digitalisering.

5.3

Däck

Beskrivning
Däck omfattas av producentansvar och Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) organiserar
omhändertagandet och återvinningen i Sverige.
Insamling, behandling och mängder
Däcken samlas in via branschen och om däcken sitter kvar på fälgen har verkstaden rätt att ta en
mindre avgift för att demontera dem eftersom producentansvaret avser däck men inte fälgen.
Däck kan inte lämnas på Eriksö ÅVC.
Insamlingsgraden är hög och varje år sedan 1995 har mellan 90 och 100 procent av alla uttjänta
däck i Sverige samlats in. Material från däck efterfrågas från ett antal aktörer inom ett flertal
tillämpningsområden exempelvis som klipp, granulat och pulver. Granulat används
huvudsakligen som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner och i asfaltsblandningar. Däckklipp
efterfrågas för exempelvis dräneringslager.

5.4

Bilar

Beskrivning
I Sverige uppfyller producenterna sitt ansvar genom BIL Sweden, den svenska
branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. De
producenter som är medlemmar i BIL Sweden har ett gemensamt rikstäckande mottagningsnät
genom avtal med BilRetur, som i sin tur är ett nationellt nätverk bestående av auktoriserade
bildemonterare.
Insamling och behandling
Producentansvaret för bilar regleras i SFS 2007:185. Det innebär att tillverkaren eller den som
fört in en bil i Sverige är skyldig att ta emot den gratis (om bilen inte saknar väsentliga delar
såsom motor, växellåda och katalysator) och att se till att material och komponenter från bilen
återanvänds, återvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.
Producenten ska från och med år 2015 se till att minst 95 procent av bilens vikt återanvänds eller
återvinns, och minst 85 procent av bilens vikt ska gå till återanvändning eller
materialåtervinning. Bilar kan kostnadsfritt lämnas till en bilskrot som ska finnas inom ett
avstånd av 50 km eller inom den egna kommunen.
Bilägare har ett ansvar att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning. Om en
bil inte hanteras rätt kan den börja rosta och på sikt läcka miljöfarliga ämnen. Enligt miljöbalken
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är det förbjudet och även straffbart att överge en uttjänt bil på ett sätt som kan påverka
människors hälsa och miljön. Övergivna skrotbilar kan anmälas av allmänheten till kommunen.

5.5

El-avfall

Se avsnittet om farligt avfall.

5.6

Batterier

Beskrivning
Knappcellsbatterier, laddningsbara batterier, brunstensbatterier, bilbatterier, industribatterier
m.m.
Insamling och behandling
Lagstiftningen delar in batterier i tre grupper: industribatterier, bilbatterier och bärbara batterier.
El-Kretsen ansvarar för batteriinsamlingen i Sverige.
Småbatterier, dvs bärbara batterier, samlas in i butiker som säljer batterier, via batteriholkar som
finns utplacerade runt om i kommunen, via Roslagsvattens el-avfallsskåp samt på Eriksö ÅVC.
Produkter med inbyggda batterier lämnas tillsammans med annat elavfall.
På grund av arbetsmiljöproblem tar inte Eriksö ÅVC emot bil/båt- och lastbilsbatterier.
Roslagsvatten hänvisar istället till återförsäljare av batterier.
El-Kretsen gör skillnad på portabla och stora industribatterier eftersom de kräver olika hantering.
Portabla industribatterier samlas i huvudsak in via återvinningscentral. Batteriet är utformat
uteslutande för industriell eller annan yrkesmässig användning eller för att användas i elektriska
fordon. Det kan t.ex. vara batterier från elcyklar och elmopeder, industriella verktyg eller
liknande.

5.7

Läkemedel

Beskrivning
Läkemedel i originalförpackning, lösa tabletter, kapslar, ampuller, flytande läkemedelsrester i
sprutor, färdigberedda lösningar och infusionspåsar etc.
Insamling och behandling
Sedan 2009 är det producentansvar på läkemedel. Cytostatika är dock undantaget eftersom
producentansvaret inte omfattar farligt avfall, och ansvaret för denna insamling faller därför på
kommunen. Insamling av läkemedel sker via apoteksaktörer. Kasserade kanyler som uppstår hos
hushållen omfattas inte av producentansvaret för läkemedel utan räknas som hushållsavfall.
Insamling av kanyler i restavfallet är inte lämpligt då det skapar risker i hela
avfallshanteringsledet. Hushållen kan lämna kasserade kanyler till apotek, enligt avtal med
Roslagsvatten.
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6

Avfall från verksamheter som inte omfattas av det
kommunala renhållningsuppdraget eller
producentansvar

6.1

Avfall från kommunala verksamheter

Kommunen utgör en verksamhet där många olika avfallsfraktioner uppstår. I kapitel 4 nämndes
kommunalt avfall som utgörs av exempelvis städsopor och köksavfall från personalmatsalar och
personalutrymmen i kontor. Kommunens verksamhetsavfall utgörs b.la. av slam och gallerrens
från kommunens reningsverk samt från dagvattenhantering, avfall från bygg- och
anläggningsprojekt som kommunen driver samt avfall från drift och underhåll av kommunens
verksamheter och anläggningar. Även avfall som omfattas av producentansvar uppkommer i de
kommunala verksamheterna och ska sorteras och lämnas till insamlingssystem som tillhandahålls
av producenterna.

6.1.1

Avfall från gaturenhållning, snö och sopsand

Grönytor och papperskorgar
Kommunen ansvarar för städning och vinterväghållning av kommunens gator, torg, allmänna
platser, grönytor och fritidsanläggningar och det avfall som uppstår därav, exempelvis från
papperskorgar. Avfallet från papperskorgar behandlas genom förbränning med energiutvinning.
Vaxholms stad tömmer papperskorgarna genom funktionsentreprenad vilket betyder att de töms
vid behov, när mer än halva papperskorgen är full. Under perioden maj till och med augusti sker
tömning av papperskorgarna minst en gång per dag. Arbetet med att utveckla källsortering på
offentliga platser i kommunen samt mål och åtgärder för minskad nedskräpning inkluderas i
denna avfallsplan.
Snöhantering och snötippar
Snö som samlas upp från vägar, gångvägar och parkeringsytor blir ett avfall om det transporteras
bort till annan plats. Kommunen behöver därmed årligen utse lämpliga platser för kommunens
behov för kommande vinter och säkerställa att rutiner för upplag, hantering av smältvatten och
nedskräpning upprättas tillsammans med entreprenörerna som ska snöröja. Föroreningarna
kommer i huvudsak från luftföroreningar och slitage på väg från vägtrafik, men även från
läckage från olyckor. Gammal snö vid hårt trafikbelastade vägar är generellt mer förorenande än
snö från lågtrafikerade gator eller nysnö. Snö som flyttas inom en fastighet eller samfällighet
betraktas inte som avfall och är sällan så förorenad att det medför någon risk för förorening av
mark eller vatten.
Vid snösmältningen frigörs föroreningar som metaller, oljor, organiska miljögifter t ex PAHer
och PFAS och näringsämnen som infiltrerar till marken eller rinner till sjö, hav eller vattendrag
direkt eller via dagvattensystemet. Platser för snöupplag prövas som anmälningspliktiga
miljöfarlig verksamhet.
Snön som plogas upp och transporteras bort måste därför fraktas till annan plats utanför
kommunen. För att minska transporter, risker och klimatpåverkan finns ett stort behov av att
reservera lokala ytor för snötippar i Vaxholm. Den snö som borttransporteras från gatorna i
Vaxholm tippas på upplag på land efter beslut/dispens från SRMH som säkerställer att dessa
platser är tillräckliga avseende infiltration, avstånd till bostäder etc.
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Sopsand
Den sand som används för halkbekämpning under vintern och som samlas ihop på våren
innehåller också föroreningar från vägtrafiken. Det är ett avfall och ska inte utan föregående
bedömning användas som fyllnadsmaterial för exempelvis gångvägar och parkeringsytor.
Entreprenören (2019) använder Resarötippen samt sina egna områden för lagring av sopsand.
Sanden återanvänds och entreprenören bestämmer i samråd med kommunen hur den ska
hanteras.

6.1.2

Avfall från marina friluftslivet

Marint avfall utgörs av skräp som kommer från både land och hav. Skräp kastas och tappas på
stränderna, längs kuster och i havet. I vegetationsinventeringen 2014 noterades stora mängder
skräp på havsbottnen i vikar. I vissa områden är risken för skärskador från sönderslagna flaskor
och metalldelar stor. En stor del avfall begravs så småningom i sedimentet, men det finns
förmodligen avfall som läcker förorenande eller giftiga ämnen.7
Fritidsbåtshamnarna är skyldiga att ta emot det avfall som båtarna som använder anläggningen
har behov av att lämna, även miljöfarligt sådant. Omfattningen styrs av behovet. Hamnarna får
inte ta ut särskilda avgifter för avfallsmottagning beroende på mängden eller typen av det avfall
som lämnas. Det betyder att fritidsbåtshamnar inte heller får ta ut någon separat avgift för
tömning av toalettavfall, det ska ingå i den allmänna hamnavgiften. Den som har en
mottagningsanläggning men inte definieras som en fritidsbåtshamn, har rätt att ta ut en avgift för
avfallsmottagningen. En sådan anläggning kan exempelvis tillhöra en bensinmack, kiosk eller
något annat företag.8

6.2

Avfall från privata verksamheter

Verksamhetsavfall uppstår i företag, verksamheter och industrier och beror på typen av
verksamhet. Vanligt förekommande fraktioner är avfall från industrier, farligt avfall, el-avfall,
jord- och schaktmassor, bygg- och rivningsavfall samt förpackningsavfall. Avfallet omfattas inte
av kommunens renhållningsansvar och verksamheterna måste själva se till att ha ett fungerande
system så att avfallet transporteras och behandlas på ett miljöriktigt sätt. Företagen är skyldiga att
omhänderta sitt förpackningsavfall separat och leverera det till producenternas insamlingssystem.
Kunskap om vilket avfall som kommer från företag får kommunen genom tillsynsarbetet. För de
verksamheter som lämnar årsrapport och har regelbundna tillsynsbesök är avfallsfrågor en
självklar del av tillsynen. För mindre företag som bedriver miljöfarlig verksamhet sker tillsyn
och kontakt mera sällan och då ofta i samband med klagomål.

6.3
6.3.1

Avfall från miljöfarliga verksamheter
Tillståndspliktiga verksamheter

Vaxholms kommun har en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet: Blynäs avloppsreningsverk
som behandlar avloppsvatten från Vaxön samt delar av Resarö och Rindö. Verket har tillstånd för
att ta emot vatten för 8 000 pe (personekvivalenter) och är dimensionerat för ett flöde på 190

7
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Blåplan 2017-2030 Vaxholms stad
Transportstyrelsen. Mottagning av avfall från fritidsbåtar (Utgiven 2013)
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m3/h. Reningsverket är byggt för rening av fosfor och organiskt material. Recipient för det
renade vattnet är Norra Vaxholmsfjärden.
Idag är ca 5 000 permanentboende anslutna till Blynäs reningsverk. Anläggningen behandlar
huvudsakligen spillvatten från hushåll. Inga stora industrier är anslutna till spillvattennätet.
Förutom biltvätthallar och 3 tandläkarmottagningar finns ingen övrig verksamhet som bedöms ha
någon negativ inverkan på det spillvatten som behandlas i anläggningen.9
Slammet som skiljs av vid reningsverket stabiliseras genom rötning i cirka 25 dygn vid
temperaturen 30 grader C och avvattning sker genom centrifugering. Avvattnat slam lagras i
container som töms en gång per vecka. Materialet som används till jordförbättring och näring
betraktas inte som ett avfall.

6.3.2

Anmälningspliktiga företag

I kommunen finns ett tiotal anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter, dels en
förbränningsanläggning men främst mindre avloppsreningsverk mellan 200-1999 pe samt några
bensinstationer. Därutöver finns ett antal icke anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter som
har mindre omfattande verksamheter t.ex. båtvarv, marinor och mindre bilverkstäder.
Flertalet företag har endast små mängder farligt avfall och genererar till största delen avfall som
kan jämföras med hushållsavfall, samt emballage som omfattas av producentansvar.
Verksamheterna är själva skyldiga att se till att verksamhetsavfall, inklusive farligt avfall,
transporteras och tas omhand på ett miljömässigt riktigt sätt.

6.4

Schaktmassor och bygg- och rivningsavfall

Bygg- och anläggningsbranschen genererar såväl schaktmassor som bygg- och rivningsavfall.
Rena jord- och schaktmassor återanvänds ofta inom byggprojektet eller lämnas till en entreprenör
som har användning för massorna. Förorenade massor eller överskottsmassor kan behöva
hanteras som avfall eller farligt avfall och kan tas emot på närliggande sorterings- eller
avfallsanläggningar.
Bygg- och rivningsavfall lämnas ofta i container vid större byggprojekt och hämtas av valfri
entreprenör för sortering och slutlig behandling. Från den 1 augusti 2020 har kraven på att byggoch rivningsavfall ska sorteras i flera fraktioner som hanteras separat skärpts10. Det finns därmed
ett behov av att i större utsträckning kunna sortera bygg- och rivningsavfall på plats. Avfallet ska
sorteras åtminstone i följande kategorier:
•
•
•
•
•
•

Trä
Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
Metall
Glas
Plast
Gips

Verksamheter kan lämna bygg- och rivningsavfall på Kovik eller Hagbys
återvinningsanläggningar, för detta tas en avgift ut.

9

Roslagsvatten, Miljörapport för Blynäs reningsverk 2016.

10

Avfallsförordningen, 3 kap 10, 11 §§
27

729

För farligt avfall gäller att verksamheten ska kunna visa hur avfallet har transporterats och till
vilken mottagare det har gått. Det kan vara svårt att avgöra vilka avfallslämnare som är företag
och vilka som är privatpersoner och därmed vilka mängder som genereras hos de båda
grupperna. Mängden bygg- och rivningsavfall som lämnas kan idag inte heller enkelt särskiljas
från mängden grovavfall och det är oklart hur stor del av grovavfallet som är att betrakta som
bygg- och rivningsavfall. Förutom hushåll kan småföretag och byggföretag behöva riktad
information för att höja medvetenheten om hur val av materialslag kan påverka
avfallshanteringen och hur mängden avfall som går till deponi kan minska.
Höga transportkostnader och svårigheter att lämna bygg- och rivningsavfall i skärgården har lett
till ökad nedskräpning och avfallseldning. Det finns därför ett behov av att tydliggöra för
byggherrar och fastighetsägare hur de kan bli kvitt sitt byggavfall och varför det är viktigt att
hantera det rätt, se avsnitt 4.1.4 om grovavfall och 4.1.7 om farligt avfall.
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Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall

Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om de anläggningar som kommunen bedömer vara
nödvändiga för att förebygga och hantera det avfall som kommunen ansvarar för. Avfallsplanen
ska även innehålla uppgifter om anläggningar av betydelse i kommunen för att förebygga och
hantera det avfall som kommunen inte ansvarar för. Med anläggningar av betydelse bör anses
tillståndspliktiga anläggningar.

7.1
7.1.1

Inom kommunen
Eriksö återvinningscentral

Roslagsvatten driver Eriksö ÅVC och genomför återvinningsverksamheten med upphandlad
driftpersonal. Återvinningscentralen tar emot hushållens grovavfall utan kostnad. År 2020 ska
Eriksö ÅVC byggas ut för att även möjliggöra inlämning till återbruk. Eventuellt kommer även
byggavfall att tas emot. I samband med ombyggnationen planeras införandet av ett passersystem
som möjliggör fakturering av verksamhetsavfall.
På Eriksö ÅVC kan brännbart avfall, textilier, farligt avfall, ljuskällor, trädgårdsavfall, vitvaror,
elektronikavfall, småbatterier, metall, rent trä, wellpapp, och icke-brännbart grovavfall lämnas.
Det är också möjligt att lämna förpackningar och tidningar. Det insamlade grovavfallet
transporteras till Kovik samt Hagby återvinningsanläggning för vidare behandling och
återvinning. För producentansvar se kap 5.
Avfall som lämnas på Eriksö ÅVC behandlas av Ragn-sells, SÖRAB, Lantz, Stena och Suez.

7.1.2

Anläggningar för återanvändning

Anläggningar för återanvändning är till exempel secondhandbutiker och återbruksbutiker.
Återanvändning sker även genom annonsering på internet och i lokala tidningar men också
genom en loppmarknad i regi av Lions club varje helgfri lördag året runt. En målsättning för
Roslagsvatten och kommunen är att verka för att återanvändningen ökar, bland annat genom flera
former av återbruk i kommunen.

7.1.3

Återvinningsstationer

Insamling av förpackningar och returpapper sker vid åtta återvinningsstationer, se figur 4.
Information finns även på FTIABs hemsida. För returpapper och glas finns även totalt
ca 15 singelstationer på fastlandet som sköt av FTIAB. Dessutom har Roslagsvatten 5 platser för
insamling av glas och returpapper i skärgården.

7.1.4

Anläggningar för jord- och schaktmassor

Rena jord- och schaktmassor som uppkommer vid anläggningsarbeten återanvänds oftast för
anläggningsändamål. Kommunen har ingen egen plats för hantering av massor utan det hanteras
oftast inom ramen för ett anläggningsprojekt.

29

731

7.2

Anläggningar utanför kommunen

Vaxholm har inga egna avfallsanläggningar för biologisk behandling, förbränning eller deponi.
Avfallet måste därför transporteras till andra anläggningar utanför kommunen. Dessa
anläggningar är:
•

Hagby återvinningsanläggning, Täby: omlastning av rest- och matavfall genom avtal med
SÖRAB.

•

Biogasanläggningen i Uppsala: Behandling av matavfall genom rötning. Produkten blir
biogas som till största del används till drivmedel för bilar och stadsbussar i Uppsala samt
en mindre del till uppvärmning. Av det som blir kvar efter produktionen framställs
näringsrikt biogödsel. På så sätt kan näringsämnen återföras till odlingsmark och
energiinnehållet tas omhand. Anläggningen tar också emot insamlat fett från
fettavskiljare.

•

Förbränningsanläggning i Brista: förbränning av restavfall sker i Stockholm Exergis
kraftvärmeverk i Brista (Sigtuna kommun). Energin används till fjärrvärme och el till
Sigtunas och Upplands Väsbys invånare och verksamheter.

•

Reningsverk i Uppsala: Fett från fettavskiljare behandlas på Uppsala Vattens anläggning
genom rötning till biogas. Rötresten används som växtnäring.

•

Käppalaverket, Lidingö via Bredden, Upplands-Väsby: behandling av slam från enskilda
avlopp på fastlandet.

•

Tjustviks reningsverk, Gustavsberg: behandling av slam från enskilda avlopp i
skärgården.

•

Latrinstation, Salmunge avfallsanläggning: latrin som samlas in transporteras till
Salmunge avfallsanläggning där kärl och latrin separeras.

•

Karby våtkompostanläggning, Norrtälje kommun: behandling av latrin genom
våtkompostering.

•

Koviks återvinningsanläggning, Gustavsberg: på Suez anläggning sker omlastning och
behandling av trädgårdsavfall till kompostering respektive förbränning, hantering av
wellpapp, behandling av fyllnadsmassor samt sortering och omlastning av grovavfall.

•

Vid Lantz Järn och Metall ABs anläggningar i Sollentuna och Nacka sker
omhändertagande av kabel.

•

Stenas anläggningar finns på flera olika platser: dessa tar emot metallskrot samt farligt
avfall.
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Framtida insamlingssystem och anläggningar
Kommunens avsikt med denna avfallsplan och övrigt miljöarbete är att vi ska skapa förutsättningar för
invånarna och kommunens verksamheter att göra bra miljöval när det gäller konsumtion och
avfallshantering, samt att bidra till de mål som finns inom EU och nationellt.
I denna bilaga beskrivs de utmaningar som finns och behov av förändringar och utveckling.

Insamlingssystem
Idag hämtas huvuddelen av rest- och matavfall i kärl, men bottentömmande behållare för mat- och
restavfall och containrar för restavfall/blandat avfall förekommer också. I skärgården hämtas avfall
framförallt i säckar. En utförlig beskrivning av insamlingssystemet finns i nulägesbeskrivningen i Bilaga 2.
Av arbetsmiljöskäl förespråkas maskinella system och andelen bottentömmande behållare, liksom
matavfallssystem där pumpbart matavfall hämtas med sugbil förväntas öka.
Från och med 2023 ska insamlingen av förpackningar och returpapper skötas av ett tillståndspliktigt
insamlingssystem (TIS). Detta innebär att 60% av alla bostadsfastigheter ska erbjudas bostadsnära
borttransport av förpackningsavfall och returpapper och från år 2025 ska alla bostadsfastigheter
erbjudas detta. Kommunen bär fortsatt ansvaret för att informera hushåll och verksamheter om
skyldigheten att sortera och ansvarar för tillsynen på insamlingsplatser samt hur företag hanterar sitt
avfall lokalt. Den som utgör TIS kommer troligtvis påbörja insamling på fastlandet i för att sedan utöka
insamlingen i skärgården. Det nya insamlingssystemet förväntas bidra till nöjdare kunder, eftersom det
underlättar för hushåll och verksamheter att återvinna sitt producentansvarsavfall.
Den nya förpackningsförordningen innebär att det kommer att bli lättare för hushållen att återvinna
mer.1 Tillsammans med utökad information till hushållen ska den ökade tillgängligheten till
sorteringskärl bidra till ökad återvinning och minskad förbränning av förpackningar. Den bostadsnära
hämtningen av tidningar och förpackningar medför en förbättrad service för hushållen, som också
förväntas minskar sina transporter till återvinningsstationerna. Totalt sett kommer dock transporterna
förmodligen att öka, vilket innebär ett avsteg från avfallsplanens strävan att nå en mer energieffektiv
insamling. För närvarande (2020) är det ännu inte klarlagt hur insamlingssystemet kommer att se ut.
En annan förändring som träder ikraft 2021 innebär att samtliga fastighetsägare ska erbjudas separat
matavfallsinsamling, om inte kommunen har beviljats undantag av Naturvårdsverket.

Ökat behov av gemensamma platser för avfall
I kommunen förekommer undermåliga vägar där sopbilar förvisso kan komma fram men till priset av en
dålig arbetsmiljö och hög risk för olyckor. I Skärgården hämtas fortfarande huvuddelen av avfallet i säck
vilket i sig är ett högriskmoment. Dessutom hämtas säckarna med småbåtar som lägger till vid enskilda
bryggor eller med fyrhjulingar med släp som tar sig fram på småvägar, stigar och stenhällar. Arbetsmiljön
för avfallshämtarna måste förbättras på dessa platser. Om inte infrastrukturen ändras drastiskt så att
hämtningsfordon som kan tömma kärl kommer fram är enda alternativet att etablera gemensamma
hämtplatser, dvs platser där flera fastighetsägare lämnar sitt avfall. Behovet av gemensamma platser
bedöms öka i samband med att den nya förpackningsförordningen träder i kraft. Dessa gemensamma
platser kan också komma att kompletteras med separat insamling av exempelvis textilier, men också av
material som vi idag inte sorterar ut separat, såsom förpackningar i trä och keramik.

1

Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar
2

734

Behov av lättillgängliga insamlingsplatser för grovavfall m.m.
Allt avfall kan inte hämtas vid fastigheten men tillgängligheten för att lämna sorterat avfall behöver öka.
Det ska vara lätt att lämna allt avfall som uppstår i hushållen på rätt plats. Det gäller även sådant som
inte är förpackningar eller mat- och restavfall. Det bör därför finnas platser för att lämna exempelvis
farligt avfall i anslutning till platser som invånare besöker regelbundet för att göra andra ärenden.
Insamling av grovavfall behöver förfinas så att mer möbler och hushållsprylar kan gå till återbruk, lagning
eller hanteras så att mer av materialet kan gå till återvinning. Detta är en utmaning då vi samtidigt ska
underlätta för hushållen att lämna det de vill bli av med. Återvinningscentralen på Eriksö är centralt
placerad och relativt lättillgänglig. En mobil återvinningscentral som ställs upp på olika platser i
kommunen kommer dessutom att användas som komplement till annan insamling.

Kommunens ökade ansvar för bygg- och rivningsavfall
Bygg- och rivningsavfall som inte produceras i yrkesmässig verksamhet kommer att omfattats av
kommunens avfallsansvar från 1 januari 2023, men på många återvinningscentraler tar kommunerna
emot denna typ av avfall mot betalning redan idag. På grund av platsbrist har det dock inte varit möjligt
att göra detta på återvinningscentralen på Eriksövägen. Efter ombyggnad kan förutsättningarna komma
att ändras. Detta är ett avfallsslag där mängderna är stora och miljöpåverkan kan vara omfattande vid
felhantering och det är viktigt att kommunen verkar för att en god hantering av byggavfall underlättas.
Vaxholms kommun har en stor skärgård med många fritidshus, men även ett stort antal
permanentboende. Det sker en omfattande ny- och ombyggnation på öarna och hanteringen av avfallet
från dessa byggnationer kan medföra dyra transporter för fastighetsägaren. För att undvika att
exempelvis tryckimpregnerat trä eldas upp i stället för att tas omhand på rätt sätt behöver möjligheterna
att hantera byggavfallet på ett miljöriktigt sätt förbättras i skärgården.
Det finns indikationer på att dumpning och eldning av byggavfall och då av specifikt tryckimpregnerat trä
förekommer i skärgården vilket behöver åtgärdas. En viktig faktor är att följa upp hur avfallet hanteras
vid rivningar. SRMH och kommunens byggnadsnämnd delar tillsynsansvaret för avfallshantering i byggoch rivningsverksamhet. SRMH ansvarar för operativ tillsyn över hur avfallet hanteras vid bygg och
rivning, vid transporter och på anläggningar. Byggnadsnämnden utövar tillsyn över hur själva rivningen
går till och över formella moment i avfallshanteringen, till exempel inlämnande av anmälan om
rivningsåtgärd och kontrollplan.2 Det är oftast fastighetsägaren eller byggherren som är ansvarig för att
avfallet hanteras korrekt. En annan viktig åtgärd är att se över och öka informationen till hushåll,
fastighetsägare och byggherrar om hur man kan bli av med sitt bygg- och rivningsavfall.
Förutom att möjliggöra lämning på återvinningscentralen på Eriksövägen bör möjligheterna att samla in
bygg- och rivningsavfall via återvinningsfärjan undersökas.

Behov av förbättrad hantering av avfall från fritidsbåtar
Det är angeläget att se över behovet av att ta emot båtars toalettavfall och annat avfall för att minska
utsläppet av avloppsvatten till Östersjön. Förbättrade möjligheter att lämna avfall från båtar är frågor
som rör flera kommuner och som därför behöver samordnas.

Anläggningar för omlastning och behandling
I kommunen saknas anläggningar för omlastning och behandling av mat- och restavfall (april 2020).
Sådana omlastningsplatser kan dock komma att behövas i framtiden, för att klara en transporteffektiv
avfallsinsamling. Restavfallet behandlas vid Stockholm Exergis anläggning i Brista i Sigtuna kommun. .
Matavfall behandlas i Uppsala på Uppsala Vattens anläggning. Behandlingsanläggningar för mat- och
restavfall finns förutom i Uppsala och Brista även i Högdalen (Stockholms stad), Gladö (Huddinge

2

Naturvardsverket.se,
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kommun) och i Högbytorp (Upplands Bro). Bristaverket kommer att kompletteras med en automatiserad
sorteringsanläggning för att öka utsorteringen av plast och metall från restavfallet.
Ökad insamling av förpackningar kommer förmodligen att leda till ökat behov av omlastningsplatser för
denna typ av avfall under avfallsplaneperioden.

Återvinningscentraler
Eriksö återvinningscentral byggs om 2020 och kommer efter ombyggnaden att vara en modern
återvinningscentral med fokus på återbruk och möjlighet att sortera i fler avfallsslag än tidigare.

Återvinningsstationer
Idag finns FTI:s återvinningsstationer för förpackningar och tidningar på åtta platser i kommunen.
Dessutom finns behållare för glas och/eller tidningar på ytterligare 15 platser. När bostadsnära insamling
införs kommer behovet av återvinningsstationer att förändras. De kommer förmodligen att finnas kvar
under många år, eftersom införandet av bostadsnära förpackningar kommer att ske successivt, men de
kommer inte att behöva ha lika stor kapacitet som idag. Även när bostadsnära insamling är fullt utbyggd
kommer det att behövas återvinningsstationer där så kallade skrymmande sällanförpackningar kan
lämnas, exempelvis stora mängder wellpapp.

Framtida avfallsmängder
Befolkningen i Vaxholm förväntas öka de kommande tio åren. År 2019 uppgick invånarantalet till ca
12 000 fastboende och enligt kommunens befolkningsprognos förväntas antalet invånare vara ca 15 800
år 2030. Tillväxten sker framförallt på Rindö, Resarö och Vaxön.3 En ökad befolkning leder till ökade
avfallsmängder, även om målsättningen är att avfallsmängderna per person ska minska. Ett ökande
nyttjande av fritidshus genom permanentning och förlängd säsong kan också komma att leda till ökade
avfallsmängder.
Mat- och restavfall
Årlig statistik avseende insamlade mängder rest- och matavfall i Vaxholm finns i Avfall Sveriges databas
AvfallWeb för åren från 2007 och framåt. Under 2007-2011 har de totala mängderna insamlat mat- och
restavfall i kommunen varierat, men under föregående avfallsplaneperiod (2012-2020) har de totala
mängderna minskat relativt stadigt. Eftersom befolkningen har ökat under perioden har avfallsmängden
per person och år minskat ännu mer.
Utvecklingen avseende avfallsmängder för åren 2007-2018 framgår av Figur 1. Den gröna prickade linjen
visar utvecklingen fram till 2030 om mängderna minskar i samma takt som det senaste decenniet. För att
nå målet att mängden mat- och restavfall ska minska med 30 % krävs dock en minskning av mängderna
enligt den svarta streckade linjen. Den orange prickade linjen visar ett scenario där mängderna avfall är
densamma som 2019.
År 2019 samlades 2 700 ton mat- och restavfall in i Vaxholm. Om målet att minska mängderna med 30 %
per invånare uppnås kommer mängden mat- och restavfall vara drygt 150 kg per person och år, dvs
totalt ca 2 400 ton, beräknat på 15 800 invånare.

3
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visst avfallsslag är att betrakta som avfall som kommunen ansvarar för, men domen kommer att vara
vägledande och kan innebära förändringar. Oavsett vem som ansvarar för insamling och behandling är
det viktigt att fettavskiljare töms regelbundet för att undvika igensättning av avloppsledningsrör som kan
orsaka översvämningar och andra problem. Verksamheter kan idag (oktober 2019) anlita valfri
entreprenör för insamling av spillfett.

Avfallsplanens koppling till Översiktsplanen och andra styrdokument
Vaxholms stads gällande översiktsplan är från 2013 och arbetet med att ta fram en reviderad
översiktsplan påbörjades 2018.
I Vaxholms nuvarande översiktsplan anges under rubriken Riktlinjer för planering att
• Planering av nya bebyggelseområden ska beakta kommunens avfallsplan och möjliggöra en
effektiv och långsiktigt hållbar avfallshantering.
• En minskning av avfallet och en ökad återanvändning ska underlättas genom att skapa fler
återvinningsstationer.
I översiktsplanen anges att kommunen bl.a. behöver avsätta mark för återvinningsstationer för att öka
insamlingen av förpackningar. Planen anger också att lämpliga platser för återvinningsstationer ska
beaktas i kommande planering på mer detaljerad nivå och i samråd med Roslagsvatten AB.
Återvinningsstationer ska vara lättillgängliga, iordningställda och skyltade för att förenkla och förbättra
insamlingen.
I översiktsplanen anges vidare att framtida lösningar och platser för avfallshantering med hänsyn till
framkomlighet ska samrådas med Roslagsvatten AB och beaktas i kommande detaljplanering av ny och
befintlig bebyggelse. insamlingsplats eller vid fastigheten.
Av översiktsplanen framgår också att kommunen ska verka för att främja regionala lösningar för
avfallshanteringen med andra kommuner och berörda aktörer.
I kommunens Blåplan 2017-2030 anges dessutom följande:
• Kommunen ska verka för att minska andelen marint skräp och mikroplaster
• Skräprensning bör utföras i kommunens vattenområden.
• Vid revidering av den kommunala avfallsplanen identifiera och belysa hur avfallshanteringen kan
bidra till att minska uppkomsten av marint skräp och mikroplaster samt sätta upp målsättningar
för ett sådant arbete.
Dessutom definieras följande utredningsbehov:
Inventering av hur avfallshanteringen sker i fritidsbåtshamnar och marinor i syfte att belysa behovet av
fler åtgärder för omhändertagande av skräp som t ex fler återvinningsstationer, ökad tömningsfrekvens
och möjlighet att lämna grovavfall till en mobil tömningsstation.
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Styrmedel
I detta avsnitt beskrivs de styrmedel som används i syfte att nå avfallsplanens mål.

Renhållningsordningen – avfallsplan och avfallsföreskrifter
Enligt Miljöbalken ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som antas av
kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och lokala föreskrifter för
hantering av avfall.
Avfallsföreskrifterna är ett av de viktigaste styrmedlen för den kommunala avfallshanteringen och de
innehåller lokala bestämmelser för hantering av hushållsavfall. I föreskrifterna beskrivs bland annat
vilka skyldigheter fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare har för det avfall de genererar. Där
beskrivs även hur avfall ska sorteras och lämnas. I föreskrifterna finns också undantagsregler,
exempelvis avseende eget omhändertagande av avfall och uppehåll i sophämtningen.
Avfallsföreskrifterna är ett komplement till gällande lagstiftning på området och det dokument som
ligger till grund för hur frågor hanteras i det dagliga arbetet och vid tvister. Avfallsföreskrifterna bör
ses över regelbundet och revideras vid behov.

Avfallstaxa
Den kommunala avfallshanteringen finansieras helt genom den avgift som tas ut av abonnenterna.
Avgiftens storlek regleras i avfallstaxan som liksom renhållningsordningen antas av
kommunfullmäktige. Likställighetsprincipen är en viktig grund för taxan och den innebär att alla
kommuninnevånare ska behandlas på samma sätt. Exempelvis ska en viss typ av sophämtningstjänst
kosta lika mycket oavsett var i kommunen invånaren bor.
Avfallsavgiften består av en fast avgift (grundavgift) och en rörlig avgift. Den fasta avgiften finansierar
kostnader för kundservice, information, planering och utveckling, registerhållning m.m. Även
Återvinningscentralerna där hushållen kan lämna grovavfall, farligt avfall m.m. finansieras via
grundavgiften. Den rörliga avgiften finansierar insamling och behandling av avfallet, samt kärl m.m.
Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren har möjlighet att påverka sina kostnader för
avfallshanteringen genom att själv välja storlek på kärl och hur ofta avfallet ska hämtas.
Taxan ska vara konstruerad enligt självkostnadsprincipen, vilket innebär att de avgifter som totalt
sett tas ut för hantering av hushållsavfall inte får vara större än de totala kostnaderna. Avgifterna kan
ändå vara ett viktigt ekonomiskt styrmedel för att påverka invånare och verksamheter att exempelvis
sortera ut matavfall för separat hämtning. Enligt miljöbalken får avfallstaxan vara miljöstyrande och
enligt avfallsföreskrifterna ska avgifterna tas ut på ett sätt så att ska tas ut på ett sådant sätt att
återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. I praktiken innebär
det exempelvis att fastighetsägare och verksamhetsutövare som sorterar ut matavfall för separat
hämtning betalar en lägre sophämtningsavgift än de fastighetsägare som inte sorterar.
Avfallstaxan bör ses över årligen och revideras vid behov.

Tillsyn
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor är den kommunala tillsynsmyndigheten som utövar
tillsyn över företag och andra verksamheter i Vaxholm, inklusive återvinningscentralen.
Tillsynsmyndigheten hanterar också anmälningar från fastighetsägare som vill kompostering av
matavfall och fattar beslut om undantag från avfallsföreskrifterna, exempelvis kompostering av latrin
och uppehåll i hämtning. Tillsynsmyndigheten kan ge råd angående avfallshantering, men vid behov
också förelägga verksamhetsutövare att förbättra sin avfallshantering. Tillsynsmyndigheten hanterar
också anmälan om snöupplag och har tillsynsansvar för förorenad mark, inklusive nedlagda deponier.

Fysisk planering
Genom att avfallsfrågor lyfts tidigt i den kommunala planprocessen säkerställs att avfallsfrågor
beaktas under planering av nya områden och vid ny- och ombyggnad. Eftersom det kommunala
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ansvaret för insamling och behandling av hushållsavfall ligger hos Roslagsvatten behöver kommunen
ha rutiner för att involvera Roslagsvatten i den fysiska planeringen i skälig omfattning och
Roslagsvatten är en viktig remissinstans i bygglovsärenden.

Upphandling
Offentlig upphandling och inköp är viktiga styrmedel där kommunen har stora möjligheter att
påverka leverantörer. Genom att ställa miljökrav vid upphandlingar och inköp till kommunens
verksamheter kan resursförbrukningen minska och därmed också avfallsmängderna.

Kommunikation och information
Väl fungerande kommunikation och information innebär både att invånare och verksamhetsutövare
enkelt ska kunna få svar på sina frågor och att de får den information de behöver för att kunna
hantera sitt avfall på rätt sätt. Det är viktigt att informationen är lätt att förstå för de olika
målgrupperna.
Roslagsvattens webbplats är en viktig informationskanal, där aktuell information om sortering,
öppettider m.m. finns. Sociala medier och möjligheten att skicka riktade sms till invånare om akuta
händelser är andra sätt att sprida information. Utöver detta kan kommunikationsinsatser och
informationskampanjer i lokaltidningar, utskick m.m. genomföras för att påverka invånare och
verksamhetsutövare att hantera sitt avfall på ett miljöriktigt sätt. Här finns potential för ökat
samarbete med andra kommuner och andra aktörer för att exempelvis genomföra gemensamma
regionala kommunikationsinsatser.
Kundservice är förstås också en viktig informationskanal, där fastighetsägaren informeras via
personlig kontakt via telefon eller mejl. I denna kontakt kan kundservice exempelvis upplysa om vilka
avfallstjänster som passar respektive fastighetsägare. Vid mer komplicerade fall som rör flera
fastighetsägare kan det även vara nödvändigt med möten mellan Roslagsvattens personal och
fastighetsägare.

Andra åtgärder som syftar till förändrat beteende, nudging
Utöver kommunikation och information finns andra åtgärder som syftar till att nå en
beteendeförändring. Det kan exempelvis handla om att underlätta för invånarna att fatta bra beslut
genom att göra det enkelt att lämna material för återvinning och återanvändning. Ett exempel är att
anpassa återvinningscentralen så att det är enkelt för besökaren att lämna användbara saker, möbler
m.m. för återanvändning. Positiv återkoppling kan också användas i syfte att nå och behålla bra
beteenden, exempelvis en hög utsorteringsgrad av matavfall. Kommunen har också möjlighet att
initiera projekt med andra aktörer, exempelvis restauranger och butiker i syfte att underlätta för
invånarna att fatta miljöriktiga beslut angående exempelvis avfallsminimering och återanvändning av
fungerande saker.
Ett annat exempel på åtgärder som kan leda till beteendeförändringar är att låta barn och ungdomar
delta i kampanjer som exempelvis Håll Sverige rent och Städa Sverige. Genom skräpplockandet
skapas en förståelse för hur det egna agerandet kan minska nedskräpningen.
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Bilaga 5 Nedlagda deponier
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1

Nedlagda deponier i Vaxholms stad

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (2017:2) ska en avfallsplan innehålla uppgifter om
nedlagda deponier, dvs deponier som inte längre tillförs avfall eller som inte längre används för
detta ändamål. För varje sådan deponi ska en bedömning av risken för olägenheter för
människors hälsa eller miljön redovisas. Detta gäller för de deponier där kommunen varit
verksamhetägare såväl som för industrideponier. För de deponier där kommunen har varit
verksamhetsutövare ska planen även innehålla uppgifter om planerade och vidtagna åtgärder
sedan deponin lades ned för att förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön.
Med nedlagd deponi avses en deponi där alla åtgärder för utsläppsbegränsning och kontroll efter
deponins aktiva fas är avslutad. I den aktiva fasen ingår förutom driftfas även
efterbehandlingsfasen. Efterbehandlingsfasen omfattar tiden för aktiva åtgärder för
utsläppsbegränsning och kontroll efter driftfas och påförd sluttäckning, se vidare
3 d § förordningen (2001:512) om deponering av avfall.
Nedlagda deponier kan också klassas som pågående miljöfarlig verksamhet och omfattas därmed
av kap 9 i miljöbalken. Även om deponin är sluttäckt så pågår verksamhet,
efterbehandlingsfasen, så länge den påverkar omgivningen genom utläckage av miljöfarliga
ämnen. För äldre upplag är bestämmelserna i miljöbalkens 10 kap om förorenad mark mera
tillämpliga. Det finns nedlagda deponier som behöver ytterligare efterbehandling och då bedöms
de inte som aktiva utan hanteras enligt MIFO-metodiken, som ett förorenat område enligt 10 kap
i miljöbalken. Det innebär att tillsynsmyndigheten prioriterar arbetet med undersökningar och
åtgärder utifrån lokaliseringen eller en översiktlig bedömning av miljörisken i jämförelse med
annan förorenad mark.
Nedlagda deponier i Vaxholms stad finns sammanställda i tabell 1. Av tabellen framgår
platsnamn, vad som deponerats, objekts id enligt länsstyrelsen, EBH objekt-id,
fastighetsbeteckning, verksamhetsutövare, tillsynsansvar, riskklass etc. Innehållet i tabellen
baserar sig främst på information som finns sammanställd i länsstyrelsens databas över
förorenade områden, EBH-stödet (efterbehandlingsstödet) samt information från
Försvarsmakten. Viss information är också hämtat från länsstyrelsens inventering 1993 då en
första översiktlig miljöriskklassning genomfördes (Länsstyrelsen Stockholms län, 1993).
Deponierna utgörs främst av kommunala upplagsplatser för hushållssopor och slam samt vissa
anläggningar för industriavfall. Försvarets verksamhet på Rindö har gett upphov till tre nedlagda
deponier som Försvarsinspektören för miljö- och hälsa har tillsynsansvaret över. Flera av
deponierna ligger i anslutning till bostäder eller där bostäder och exploatering planeras eller har
planerats. Det är därför viktigt att beakta dessa områden i tidiga skeden av den fysiska
planeringen.

1.1.1 Metodik för inventering av förorenade områden
För att bedöma och riskklassa förorenade områden används Naturvårdsverkets 4918 Metodik för
inventering av förorenade områden (Naturvårdsverket, 1999). Den första delen utgörs av
bedömningsgrunder och innehåller en metodik för riskbedömningar. Den andra delen är en
vägledning för insamling av underlagsdata. I en tredje fristående del redovisas analysmetoder
(Rapport 4947, Naturvårdsverket, 1999). Även SIG:s publikation 14 Inventering, undersökning
och riskklassning av nedlagda deponier, Information och råd (SIG, 2014) används. I dessa
handlingar finns vägledningsmaterial för hur riskbedömningar ska göras.
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Arbetet med riskbedömning inleds med en inventering av potentiellt förorenade områden såsom
nedlagda deponier. Identifieringen innebär att hitta områden där det funnits en verksamhet som
skulle kunna förorenat området. Ett identifierat potentiellt förorenat område behöver inte vara
förorenat i praktiken eller komma att kräva efterbehandlingsåtgärder. Intervjuer med närboende
eller personer som har verkat på platsen blir en viktig del av att lokalisera platsen och få en bild
av den verksamhet som förekommit.
Därefter inträder inventeringsfasen som genomförs enligt MIFO-metodiken. MIFO Fas 1 innebär
identifiering av objektet och omfattar en orienterande studie som resulterar i en första
riskklassning. Underlaget utgörs oftast av arkivmaterial, intervjuer och fler platsbesök.
MIFO Fas 2 omfattar en översiktlig miljöteknisk undersökning för att undersöka områdets
förutsättningar för föroreningsspridning. En provtagningsplan upprättas och provtagning
genomförs. Om fas 2 visar att risken för spridning eller exponering av farliga ämnen är
oacceptabelt stor behöver en huvudstudie och en åtgärdsutredning göras för att avgränsa
riskområdet med stöd av en fördjupad riskbedömning. Därefter projekteras och genomförs de
riskreducerande åtgärderna. Alla efterbehandlingsåtgärder behöver anmälas till
tillsynsmyndigheten. När åtgärderna genomförts görs en ny riskklassning. Ansvar för att bekosta
undersökningar och åtgärder kan behöva utredas inför varje fas allteftersom kunskapsläget
förbättras.
I och med riskklassningen görs en bedömning av risker för människors hälsa och miljön som det
förorenade området kan innebära idag och i framtiden. En riskbedömning görs som del av varje
undersökningsfas. Från MIFO fas 2 och framåt behövs erfarna miljötekniska och geotekniska
experter för att bedöma stabilitet, innehåll, lakning, spridning och exponeringsrisker. Arbetet sker
i flera steg och efter varje steg utvärderas riskerna och behov av fortsatta undersökningar och
åtgärder.
De fyra riskklassningarna är:
• Riskklass 1 – Mycket stor risk
• Riskklass 2 – Stor risk
• Riskklass 3 – Måttlig risk
• Riskklass 4 – Liten risk

1.1.2 Vaxholms stad
För inledande identifiering och ansvarsutredning av nedlagda deponier i Vaxholms stad ansvarar
Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH). SRMH har inte ansvar för
undersökningar utan enbart tillsynsansvaret för förorenade områden, vilket inkluderar nedlagda
deponier. I sin roll kan SRMH ställa krav på ansvariga, kommunen eller annan
verksamhetsutövare, att utföra undersökningar och vidta åtgärder. Tillsynsmyndigheten kan
aldrig kan vara den ansvariga verksamhetsutövaren. Dock finns enligt kommunens
tillsynsmyndighet ett behov av att bedriva tillsyn på nedlagda deponier i Vaxholm genom att
ställa krav på den som är ansvarig, exempelvis verksamhetsutövaren eller markägare beroende på
ansvarsfrågan, att genomföra provtagning och därefter eventuella åtgärder. Ett arbete kommer
påbörjas under hösten 2020.
Skulle det bli aktuellt att genomföra MIFO och dess ingående faser utifrån dagsläget så som det
är beskrivet i EBH-stödet, så utförs det av den som är ansvarig alternativt bekostas av bidrag.
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1.1.3 Ansvarsfrågan
Det kan vara svårt att fastställa vem som är ansvarig för undersökningar och åtgärder vid en
nedlagd deponi. Det är i första hand den som deponerade avfallet som ska vidta åtgärder. Om det
inte går att hitta den som ansvarade för deponeringen av avfallet kan markägaren bli ansvarig för
att åtgärda deponin. Vid sådana oklara förhållanden ska en ansvarsutredning göras innan krav på
utredningar och åtgärder kan ställas.
När det gäller gamla, avslutade kommunala deponier ansvarar kommunerna för att undersöka
dem och bedöma deras risker. För deponier som är nedlagda före 1 juli 1969 gäller samma regler
som för annan förorenad mark, det vill säga att staten i vissa fall kan ta på sig kostnaden för
sanering.
För äldre deponier finns det sällan uppgifter om vilket typ av avfall som har deponerats och
därmed är det svårt att veta vilka typer av föroreningar som kan finnas på platsen. Generellt sett
har de deponier där industriavfall deponerats en högre risk än deponier som använts för
deponering av hushållsavfall.
Vid ändrad markanvändning och inför en exploatering på eller nära ett nedlagt deponiområde bör
alltid en fördjupad mark- och vattenundersökning samt riskbedömning göras då detta medför en
ökad risk för spridning av föroreningar och kontakt med förorenade massor.

1.1.4 Fortsatt arbete
För nedlagda deponier där kommunen har varit verksamhetsutövare gäller att avfallsplanen ska
innehålla uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder för att förebygga olägenheter för
människors hälsa eller miljön. Handlingsplanen till avfallsplanen innehåller mål om hur giftfria
kretslopp ska uppnås, se målområde 4.
Prioriteringar i arbetet med nedlagda deponier/förorenade områden sker utifrån riskklass och
inför exploatering som innebär förändrad markanvändning med ökad risk för människors hälsa
eller miljön. Det är viktigt att utreda vilken enhet inom kommunen som ansvarar för att tillsätta
resurser för att genomföra undersökningar och åtgärder vid nedlagda deponier som kommunen
ansvarar för enligt MB kap 10. Detta bör göras för de platser som redan är kända samt löpande
under planperioden om nya platser skulle hittas. För de deponier där kommunen inte är
verksamhetsutövare gäller att undersökningar och miljökontrollprogram upprättas på ansvarigs
bekostnad.
Nedlagda, pågående eller nya deponier och mellanlagringsplatser för avfall ska inte ge negativ
påverkan på grundvattnet. Behov finns av att utreda och sammanställa nuläget dvs i vilken
utsträckning grundvattnet är påverkat och om spridning pågår vid respektive plats. Vid behov
upprättas/fastställs ett kontrollprogram och/eller spridningsreducerande åtgärder. SRMH ansvarar
för tillsynen av deponierna. Vid påvisad påverkan behövs ett löpande kontrollprogram för
mätningar och analyser för att undersöka spridning och risker över tid till dess att tillräckliga
åtgärder har vidtagits. Tätande och stabiliserande åtgärder kring läckande deponier kan behövas
för att minska risken för kontakt (exponering) med farliga ämnen och minska pågående spridning
av farliga ämnen och omgivningspåverkan i t.ex. grundvatten, närliggande brunnar och
recipienter, byggnader eller upptag i växter.
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Bilaga 6 Miljöbedömning – undersökning
öm betydande miljöpaverkan
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1

Miljöbedömning – undersökning av betydande
miljöpåverkan

Avfallsplaner omfattas av reglerna för miljöbedömning enligt Miljöbedömningsförordningen och
Miljöbalkens kapitel 6. Av reglerna framgår att en strategisk miljöbedömning ska göras i det fall
genomförandet av avfallsplanen innebär betydande miljöpåverkan.
Av 2 § och 6 § miljöbedömningsförordningen framgår att om en avfallsplan anger förutsättningar för att
bedriva tillståndspliktiga anläggningar innebär det att planen har betydande miljöpåverkan. Enligt 2 §
föreligger betydande miljöpåverkan också om omständigheter enligt miljöbedömningsförordningens
bilaga är uppfyllda. Om planen inte anger dessa förutsättningar eller uppfyller omständigheterna enligt
bilagan ska en undersökning genomföras, för att identifiera omständigheter som talar för eller emot en
betydande miljöpåverkan (Miljöbalken 6 kap 6 §). Hur undersökningen ska gå till regleras i
Miljöbedömningsförordningens 10-13 §§. Om undersökningen visar att planens genomförande innebär
betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras. Beslut om betydande miljöpåverkan
ska fattas av kommunen i särskilt beslut (Miljöbalken 6 kap, 7 §).
Avfallsplanen för Vaxholm anger inte nya förutsättningar för kommande tillståndspliktiga anläggningar.
Planen uppfyller inte heller förutsättningarna för betydande miljöpåverkan enligt
miljöbedömningsförordningens bilaga. En undersökning enligt ovan har därför genomförts, för att ta
reda på om planens genomförande ändå innebär betydande miljöpåverkan. I denna bilaga redovisas
resultatet av undersökningen.
Vid undersökningen har hänsyn tagits till verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper,
verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande
egenskaper (Miljöbedömningsförordningen 10 §).
Miljöpåverkan kan vara såväl positiv som negativ och sammanfattningsvis bedöms genomförandet av
avfallsplanen medföra en positiv miljöpåverkan. Planen syftar till att förebygga avfall, öka cirkulationen
av material och samtidigt verka för giftfria kretslopp. Dessutom ska nedskräpning förebyggas och
avfallssystemen anpassas för en god hantering för både den som lämnar och den som hämtar avfallet.
Avfallsplanens inriktning ansluter väl till nationella och globala miljömål och avfallsplanens totala effekt
kommer att bidra till en förbättrad avfallshantering och en förflyttning uppåt i avfallshierarkin.
Avfallsplanens koppling till globala och nationella mål framgår av måldokumentet. Avfallsplanens
handlingsplan preciserar de åtgärder som ska genomföras för att nå avfallsplanens mål. Många åtgärder
ska genomföras av kommunens enheter och bolag. Handlingsplanen ska revideras vartannat år för att
åtgärder och ansvar, liksom budget för genomförande, ska hållas aktuella inom kommunens olika
enheter och bolag.
En kortfattad bedömning av avfallsplanens miljöpåverkan för respektive målområde redovisas nedan, för
att visa vilka miljöeffekter respektive målområde väntas medföra.

1.1 Uppkomsten av avfall ska förebyggas
Målområdet syftar till att minska avfallsmängderna, öka återanvändningen och styra inköp mot hållbara
produkter. Minskade avfallsmängder leder till att transport- och behandlingsarbetet minskar. Detta
leder i sin tur till minskade mängder luftföroreningar, minskad klimatpåverkan och minskad spridning av
miljöskadliga ämnen. Målområdet väntas därmed ge positiva miljöeffekter. Samtidigt väntas
befolkningen öka och därmed kommer minskningen av de totala avfallsmängderna att vara begränsad.
Genomförande av målområdet bedöms därmed inte innebära betydande miljöpåverkan.
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1.2 Matsvinn ska minimeras och matavfall ska nyttjas som en resurs
Syftet med att minska matsvinnet är framförallt att hushålla med de resurser som används för
livsmedelsproduktion. En effekt av minskat matsvinn är också att avfallsmängderna kan minska. Ökad
sortering av matavfall gör att mängden matavfall i restavfallspåsen, som går till förbränning, minskar.
Samtidigt ökar mängderna matavfall som behandlas genom rötning till biogas och biogödsel. Detta leder
till minskad klimatbelastning, eftersom biogasen uppgraderas till fordonsgas som användas som
ersättning av fossila drivmedel. Dessutom kan rötresten, biogödslet, användas i stället för konstgödsel
på produktiv mark.
Genomförandet av målområdet leder till en positiv miljöpåverkan. Effekten innebär dock inte betydande
miljöpåverkan.

1.3 Material ska cirkulera
Målområdet syftar till att öka resursutnyttjandet genom att öka återanvändningen av användbara
produkter. Detta innebär en minskad miljöpåverkan då energi- och materialresurser från produktion
minskar. I de fall återanvändning inte är möjlig ska materialåtervinning ske och en viktig målsättning är
att mängden återvunna förpackningar och tidningar ska öka. Detta innebär en minskad
resursförbrukning och minskade mängder restavfall. Utökad bostadsnära insamling av förpackningar och
tidningar kan dock innebära att antalet transporter ökar och att behov av omlastningsplatser inom
kommunen uppkommer. Fördelarna, dvs ökade mängder insamlade förpackningar som kan återvinnas,
bedöms dock uppväga de nackdelar som de ökade transporterna innebär. Effekten av den ökade
insamlingsgraden är dock okänd.
Arbetet inom målområdet bedöms leda till ökad återanvändning och materialåtervinning och medföra
en positiv miljöpåverkan. Effekten innebär dock inte betydande miljöpåverkan.

1.4 Kretslopp ska vara giftfria
Målområdet syftar bland annat till att uppnå en hantering av farligt avfall, snö och massor som är säker
för människor och miljö. Detta är av stor vikt för att undvika spridning av skadliga ämnen och undvika
risk för negativ påverkan på människor och miljö.
Arbetet inom målområdet bedöms ha en positiv miljöpåverkan genom att mängderna farligt avfall som
hanteras på ett miljöriktigt sätt ökar. Effekten innebär dock inte betydande miljöpåverkan.

1.5 Nedskräpning ska förebyggas
Målen och åtgärderna inom målområdet syftar till att nå en trivsam och trygg miljö på land såväl som i
vatten. Målen har en positiv miljöpåverkan genom minskad nedskräpning och spridning av förorenande
ämnen i miljöer på land och i vatten.
De effekter som förväntas uppnås är positiva för människor och miljö. Effekten innebär dock inte
betydande miljöpåverkan.

1.6 Det ska vara lätt att göra rätt
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Målområdet syftar till att möta behoven hos dem som bor och verkar i kommunen och samtidigt skapa
bästa möjliga förutsättningar för att omhänderta avfallet på rätt sätt. I detta ingår att informera om och
skapa förståelse för avfallsfrågor. Målområdet väntas ge en positiv miljöpåverkan genom förbättrad
planering för avfallshantering och ökade krav på att transporter ska vara fossilfria och energieffektiva.
Effekten innebär dock inte betydande miljöpåverkan.

1.7 Slutsats och behov av strategisk miljöbedömning
Transporter kan komma att öka då bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar införs i stor
skala. I övrigt innebär den nya avfallsplanen inte någon negativ ny miljöpåverkan jämfört med
föregående avfallsplan (2014-2020). Mängderna insamlat material för återvinning kommer att öka och
den effekten bedöms överväga de negativa effekterna av ökade transporter. Omfattningen av
miljöeffekterna av den ökade bostadsnära insamlingen av förpackningar och tidningar är dock okänd. En
annan effekt av den nya lagstiftningen är att platser för omlastning av förpackningar och tidningar kan
komma att behövas inom kommunens gränser. Dessa platser kommer förmodligen inte att vara
tillståndspliktiga, men anmälningspliktiga, och bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Varken
dessa platser eller andra åtgärder för att nå avfallsplanens mål bedöms påverka naturområden eller
andra områden så att negativa effekter uppstår.
Som visats ovan medför arbetet inom samtliga målområden en positiv miljöeffekt. Omfattningen
bedöms dock inte innebära betydande miljöpåverkan i juridisk mening. Sammantaget görs därmed
bedömningen att avfallsplanen inte medför betydande miljöpåverkan och någon strategisk
miljöbedömning behöver därför inte göras.
Undersökningssamråd enligt Miljöbalkens 6 kap 6 § har genomförts med Länsstyrelsen den 12 juni 2020.
Beslut om att planen inte innebär betydande miljöpåverkan har fattats av Kommunstyrelsen den xx yy
2021.
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Bilaga 7 Samradsredogorelse
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1

Samråd och remiss

Innan kommunen antar renhållningsordningen (avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering) ska
kommunen, enligt 15 kap 42 § miljöbalken:
•
•

på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare och
myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen, och
ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor.

Kommunen ska informera om utställningen på sin webbplats före utställningstidens början.
Informationen ska innehålla uppgift om förslagets huvudsakliga innebörd, var det ställs ut samt inom
vilken tid och till vem som synpunkter ska lämnas.
Enligt 15 kap 43 § miljöbalken ska kommunen när den antar renhållningsordningen ta hänsyn till de
synpunkter som har kommit fram i samrådet.
Denna bilaga utgör en redogörelse över hur samråd har genomförts och hur inkomna synpunkter har
hanterats i samband med upprättande av avfallsplanen för Vaxholms stad.

1.1

Samråd – genomförande

De övergripande målområdena formulerades i ett tidigt skede och beslut om att anta dem fattades
samtidigt som Kommunstyrelsen gav stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny
avfallsplan 2019-03-21. Vaxholms stad gav därefter Roslagsvatten i uppdrag att ta fram ett förslag till
avfallsplan.
Roslagsvatten tog i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen under våren 2020 fram ett förslag till
avfallsplan. Förslaget remitterades till kommunen som inkom med synpunkter. Samtliga synpunkter
besvarades och vissa ändringar av texterna gjordes. En ny version av avfallsplanen togs fram och
Kommunstyrelsen fattade i juni 2020 beslut om att ställa ut förslaget till plan för allmänheten.

1.2

Kungörande och utställning

Beslut om utställning fattades av Kommunstyrelsen 2020-06-04 och förslaget ställdes därefter ut för
allmänhetens granskning under perioden 2020-07-06 till 2020-08-24. Under utställningsperioden
fanns avfallsplanen tillgänglig för nedladdning på kommunens respektive Roslagsvattens webbplats.
Avfallsplanen fanns också tillgänglig i kommunhusets entré och på Vaxholms stadsbibliotek.

1.3

Samråd med Länsstyrelsen

Enligt NFS 2020:6 ska Undersökningssamråd enligt miljöbalkens 6 kap 6 § ska hållas med
Länsstyrelsen. Undersökningssamråd genomfördes 2020-06-12. Eftersom avfallsplanen i detta skede
var redo för utställning omfattade mötet även samråd enligt 15 kap 42 § (se inledande stycke ovan).
Länsstyrelsen konstaterade vid samrådet att Roslagsvatten följt gällande regler och riktlinjer i
bedömningen om betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen konstaterar också att Roslagsvatten
bedömt att den nya avfallsplanen i Vaxholm respektive Österåker inte innebär betydande
miljöpåverkan. Kommunfullmäktige ska fatta beslut i frågan om betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsens yttrande från 2020-08-11 finns längst bak i denna bilaga.
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1.4

Remissinstanser

Följande aktörer fick förslaget till avfallsplan på remiss:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.5

Länsstyrelsen i Stockholms län
Statens fastighetsverk
Trafikförvaltningen SLL
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
Naturskyddsföreningen
Företagarföreningen
Villaägarföreningen
Kommunens förvaltningar
Kanalen, Mitt i Södra Roslagen, Skärgården

Remissvar

Synpunkter har inkommit från följande externa aktörer:
•
•
•

Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH)
Statens fastighetsverk
Naturskyddsföreningen

Synpunkterna finns i sin helhet sist i denna bilaga.
Dessutom har kommunledningskontoret inkommit med ett yttrande där synpunkter inhämtats från
stadsbyggnadsförvaltningen, bygglov, planenheten, tekniska enheten, fastighetsenheten och
kommunledningskontoret. I yttrandet förs önskemål fram om att kommunen ska få möjlighet att
granska planen innan den går till politiskt antagande.
Yttrandet återges i sin helhet sist i denna bilaga.

1.6

Förändringar efter utställning och samråd

1.6.1

Synpunkter från SRMH

Synpunkter från SRMH ledde till förändringar av målformuleringen om nedlagda deponier. Mål 4.4
(Alla deponier som kommunen har tillsyn över ska vara inventerade och riskklassade) ströks i sin
helhet och åtgärder i handlingsplanen för mål 4.5 formulerades om enligt förslag som tagits fram av
kommunens hållbarhetsenhet i samarbete med SRMH. Målnumreringen avser utställningsversionen
av avfallsplanen.

1.6.2

Synpunkter från Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk (SFV) anser att planen är väl genomarbetad och stödjer förslaget till
avfallsplan. SFV ser positivt på de förslag som berör SFV i egenskap av fastighetsägare. SFV förde inte
fram några synpunkter som ledde till förändringar av avfallsplanen.

1.6.3

Synpunkter från Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen efterfrågar en tydligare koppling mellan de åtgärder som ska genomföras
inom avfallsplanen. Eftersom handlingsplanen kommer att lyftas ut ur avfallsplanen görs dock inga
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justeringar inför antagandet av planen. En översyn kan i stället göras då handlingsplanen ska
revideras.
Naturskyddsföreningen har som förslag att hantering av trädgårdsavfall flyttas till annan plats för att
avlasta återvinningscentralen på Eriksövägen, exempelvis till värmeverket på Kullö. Det är ett
intressant förslag som kan komma att undersökas.
Naturskyddsföreningen efterlyser en risk- eller sårbarhetsanalys och en prioritetsklassning. En
översiktlig prioritetsklassning finns i handlingsplanen i och med att tidpunkt för att genomföra
åtgärder redovisas. När det gäller risk- och sårbarhetsanalys kan avfallsplanen eventuellt
kompletteras med en sådan vid första revidering.
De synpunkter som Naturskyddsföreningen förde fram angående nedlagda deponier medförde en
förnyad genomgång och uppgifter hämtades in från Länsstyrelsens EBH-stöd.
Svar på Naturskyddsföreningens synpunkter:
•
•

•
•
•

1.6.4

Felaktig fastighetsbeteckningen har uppdaterats enligt motsvarande information i EBHstödet.
Det finns behov av att bedriva tillsyn på nedlagda deponier i Vaxholm genom att ställa krav
på markägare att genomföra provtagning och därefter eventuella åtgärder.
SRMH har inte haft tillräckliga resurser för detta arbete. Under hösten 2020 planeras detta
arbete att tas upp igen.
Tabellen har kompletterats med den information som är känd i dagsläget (svar på synpunkt
angående år då deponierna lades ner.)
En inventering och översiktlig miljöriskklassning genomfördes 1993. Därefter har visst arbete
skett enligt information i EBH-stödet samt i tabell 1 i bilaga 5.
En avstämning har gjorts mot informationen i EBH-stödet under oktober 2020 och bilaga 5 är
uppdaterad (svar på synpunkt om alla deponier ingår i tabellen).

Yttrande från kommunledningskontoret

Yttrandet och synpunkter som har lämnats separat har lett till att följande mål har tagits bort ur
avfallsplanen (numreringen avser utställningsversionen av avfallsplanen):
•
•
•

Mål 1.6 - användningen av engångsartiklar ska minimeras
Mål 5.4 - Nedskräpningen ska minska
Mål 5.5 – Krav ska ställas på redovisning av hantering av avfall vid rivnings- och bygglov

Följande mål har formulerats om (målnumreringen avser utställningsversionen):
Mål nr
1.7

1.8
2.3

Tidigare formulering
Avfall från kommunens verksamheter
ska minska med 40 % per
heltidsanställd.
En plan för ökad lokal hantering av
massor tas fram.
Matsvinnet från de kommunala
verksamheterna ska minska till
maximalt 20 gram per serverad
portion.

Ny formulering
Avfall från kommunala verksamheter ska
minska.
Kommunen ska arbeta för att öka lokal
användning av massor.
Matsvinnet från de kommunala skolorna och
förskolorna ska vara maximalt 20 gram per
serverad portion.
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4.3

5.2

5.3

6.6

Hanteringen av snö från
vinterväghållningen ska ske på ett
miljösäkert sätt.
Invånarnas och verksamhetsutövarnas
kunskap om hur utsläpp av
mikroplaster kan undvikas ska öka.
Kommunen ska säkerställa att
kustlinjen och vattendrag på
kommunal mark städas regelbundet.
Avfallshanteringen ska vara en
självklar del av den kommunala
planeringen och en långsiktigt hållbar
infrastruktur för avfallsflöden,
återbruk och återvinning ska säkras.

Upplag av snö från vinterväghållningen ska ske
på ett miljösäkert sätt.
Invånarnas och verksamhetsutövarnas kunskap
om hur uppkomst av mikroplaster kan undvikas
ska öka.
Kommunen ska bedriva ett aktivt arbete med
att minska och förebygga nedskräpning på land
och längs kustlinjen.
Avfallshanteringen ska vara en självklar del av
den kommunala planeringen.

Utöver detta har texter justerats enligt kommunledningskontorets förslag i följande dokument:
•
•
•
•
•
•
•

1.6.5

Inledning
Vision och mål
Bilaga 2 - Nulägesbeskrivning
Bilaga 3 – Framtida insamlingssystem och avfallsmängder
Bilaga 4 – Styrmedel
Bilaga 5 – Nedlagda deponier
Handlingsplanen (som också utgår ur själva avfallsplanen)

Länsstyrelsens yttrande

I sitt yttrande hänvisar Länsstyrelsen till NFS 2020:6 som trädde ikraft 1 augusti 2020. Eftersom
avfallsplanen togs fram och samråd hölls innan detta datum har avfallsplanens arbete utgått från NFS
2017:2, som gällde fram till 1 augusti 2020. Detta har även diskuterats med Länsstyrelsen, som
menar att yttrandet är generellt och innehåller synpunkter att ta hänsyn till inför kommande
revideringar. Länsstyrelsens yttrande har därmed inte lett till några förändringar i avfallsplanen.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dnr: SRMH-2020-1607.5519

2020-08-31

Susanne Backlund
Inspektör
miljokontoret@srmh.se
08-578 663 00

Remiss - Övrig remiss - Avfallsplan för Vaxholms stad
2021-2030
Förslag till beslut
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att tillstyrka förslag
till Avfallsplan för Vaxholms stad 2021-2030 men med beaktande av följande
synpunkt:
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd är en tillsynsmyndighet och
kontorets verksamhet utgår från lagstadgad beslutad behovsutredning och
tillsynsplan antagna av nämnden. Avfallsplanen kan inte i detalj ange vad
nämnden ska göra eftersom detta måste bestämmas av nämnden själv.
Sammanfattning
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (hädanefter förkortad SRMHN)
har mottagit remiss för Avfallsplan för Vaxholms stad/Roslagsvatten 20212030.
Kontoret har granskat avfallsplanen och har synpunkter på handlingsplanen
avseende ”Målområde 4 – Kretslopp ska vara giftfria” där SRMHN är angiven
som ansvarig för flera åtgärder/aktiviteter vad gäller deponier.
SRMHN är en tillsynsmyndighet. Avfallsplanen kan inte i detalj ange vad
SRMHN ska göra eftersom detta måste bestämmas av SRMHN.
I övrigt har kontoret inga synpunkter.
Beskrivning av ärendet
En avfallsplan är ett viktigt styrdokument som ska visa riktningen för arbetet
inom avfallsområdet i kommunen. Avfallsplanen riktar sig till alla som bor och
verkar i kommunen. Syftet med en avfallsplan är att minska mängden avfall
och avfallets miljöpåverkan vilket leder mot ett hållbart samhälle.
Avfallsplanen består av tre delar:
-

Del 1 är en inledning som bland annat inkluderar syfte, organisation och
ansvar.
Del 2 beskriver de sex olika målområdena för avfallshanteringen. Målens
syfte är att material ska cirkulera genom återanvändning av produkter och
återvinning av material, och att avfallsmängden ska minska.

Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor

Postadress
183 80 Täby

Hemsida
www.srmh.se

Besöksadress
Kemistvägen 8, Täby

Växel
08-578 663 00

E-post
miljokontoret@srmh.se

Beslutsdatum: 2020-09-21 Dnr: SRMH-2020-1607.5519
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Förslag till Avfallsplan 2021-2030, synpunkter
Naturskyddsföreningen i Vaxholm har tagit del av rubricerade förslag till avfallsplan och lämnar härmed
sina synpunkter.
Naturskyddsföreningen välkomnar den nya avfallsplanen som på ett systematiskt sätt presenterar åtgärder
för att nå målen för avfallshanteringen i Vaxholm. Vi är positiva till att avfallsfrågorna behandlas ur flera
olika perspektiv. Detta återspeglas av de många bilagorna, som dock ger en något splittrad bild då
beskrivning av mål, åtgärder och uppföljning återfinns på olika ställen.
Det övergripande målet i avfallsplanen från 2013 var: ”År 2020 ska avfallshanteringen i Vaxholms kommun
vara en del av ett hållbart samhälle där människan står i centrum. Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga
resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett
miljöproblem.” Detta mål är långt ifrån uppfyllt, trots att en hel del av delmålen har fått ”grön gubbe”. Det
är tydligt att det var ett stort glapp mellan genomförandet av många av åtgärderna och deras betydelse för
möjligheten att nå det övergripande målet.
I den nya avfallsplanen är målet istället uppdelat på sex mer konkreta och mätbara delmål. Detta,
tillsammans med att uppföljning kommer att utföras 2022 och 2026, kommer förhoppningsvis att leda till
en bättre måluppfyllelse.
Däremot borde kopplingen mellan olika åtgärder framgå tydligare, då vissa åtgärder är tänkta att ha en
faktisk effekt på avfallssituationen, medan andra är tänkta att mäta effekterna. Den senare typen av åtgärd
är således beroende av att den första blir genomförd.
I planen nämns på ett par ställen att återvinningscentralen (ÅVC) vid Eriksö planeras att byggas ut. Hur
den utbyggda ÅVC:n ska vara utformad och när den beräknas vara klar framgår inte.
Naturskyddsföreningen kan dock konstatera att den nuvarande utformningen av ÅVC:n är bristfällig. Om
dessutom nya fraktioner ska introduceras riskerar funktionen hos ÅVC:n att ytterligare försämras vilket
kan befaras motverka flera av planens delmål.
En åtminstone tillfällig dellösning kunde vara att flytta hanteringen av trädgårdsavfall till en annan plats,
förslagsvis vid närvärmeverket på Kullö, då materialet i så fall där kunde omvandlas till flis och
komposteras eller komma värmeverket till nytta, utan transporter.
I bilaga 5 listas nedlagda deponier. Naturskyddsföreningen kan konstatera att den i princip är identisk med
motsvarande tabell i avfallsplanen från 2013 (inklusive felaktig fastighetsbeteckning för Rindö 3:225), dvs
ingenting har hänt i denna fråga. Vi hävdar liksom då att året när de olika deponierna lades ner är en
relevant uppgift att tillföra tabellen. Det verkar från tabellen som att objekten redan har inventerats
eftersom de tilldelats en riskklass. Enligt Länsstyrelsen är dock inget av dessa objekt inventerade.
Naturskyddsföreningen är också lite undrande till om samtliga nedlagda deponier i kommunen verkligen
har identifierats i denna lista.
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Planen innehåller många delmål vilka om de uppfylls kommer att leda till ett väsentligt steg mot
minskande avfallsmängder och förbättrad avfallshantering. Det kan dock finnas många hinder på vägen
och Naturskyddsföreningen efterlyser en sårbarhets- eller riskanalys som kan belysa behov av
förebyggande åtgärder. Det skulle också behövas någon form av prioritetsklassning.
Vaxholm 1/9 2020
Naturskyddsföreningen i Vaxholm

Jan Holmbäck (ordf.)
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Yttrande

1 (1)

Datum

Beteckning

2020-08-11

566-46586-2020

Enheten för miljöskydd
Fredrik Stohm Kronfeld

Roslagsvatten
Dennis.Olsson@roslagsvatten.se

Undersökningssamråd, Vaxholms kommun
Länsstyrelsen roll i den kommunala avfallsplaneringen är bl.a. att verka för att
kommunerna fokuserar på åtgärder som bidrar till att nå de nationella målen inom
avfallsområdet. Länsstyrelsen ska även verka för att planen får det innehåll som
krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) om kommunala
avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall och att vi sedan får de
uppgifter som enligt 22 och 23 §§ samma föreskrift ska kunna lämnas ut på
begäran till Naturvårdsverket.

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen anser att avfallsplanen i huvudsak är väl utförd med relevant
innehåll. Miljöbedömningen kan dock i större utsträckning kopplas till de globala
miljömålen för att säkerställa att dessa kommer att efterlevas.
Ett av syftena med de nya EU direktiven på avfallsområdet är främjandet av
Cirkulär ekonomi, och det bör tydligt framgå att bolagets verksamhet främjar
Cirkulär ekonomi.
Vidare anser Länsstyrelsen att avfallsplanen även bör omfatta en bedömning av
framtida avfallsflöden samt de insamlingssystem och anläggningar som behövs
för att genomföra planen. Således bör även miljöbedömningen utgå från de
konsekvenser insamlingssystemet och anläggningarna får. Miljöbedömningen ska
även innehålla konsekvenser av åtgärder och styrmedel som enligt NFS 2020:6 49 § ska finnas med i en avfallsplan.
Avfallsplanen bör även innehålla information om;


Hur schakt- och avfallsmassor bör hanteras i kommunen. Hantering av så
kallat sulfidberg bör också ingå i miljöbedömningen.



Hur arbete med förorenad mark/område sker samt hantering av bygg och
rivningsavfall, nedskräpning och illegal/otillåten verksamhet i naturen.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av t.f. miljöskyddschef Lars Åkerblad med miljöhandläggare
Fredrik Stohm Kronfeld som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Fax

010-223 11 10
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Protokoll Kommunstyrelsen
2021-03-25
Änr KS 2021/19.106
1 av 2

§ 55 Storstockholms brandförsvar (SSBF) - Revidering av taxor för
tillsyn LSO och LBE samt tillståndsprövning LBE
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Storstockholms brandförsvars taxor och avgifter för tillsyn enligt LSO och LBE samt tillståndsprövning
enligt LBE revideras enligt nedan:
1.Modellen för taxor och avgifter för både tillsyn LSO och LBE och tillståndsprövning LBE baseras på en
rörlig avgift (löpande kostnad för faktiskt nedlagd handläggningstid), med en fastställd timtaxa.
Timdebitering sker per påbörjad 15-minuters-period.
2.Timtaxan nedjusteras något i förhållande till den nuvarande timtaxa, utifrån genomförda
kostnadsberäkningar enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) underlag för taxekonstruktion enligt
LSO- och LBE.
3.Timtaxan justeras årligen utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
4.Införandet av den nya modellen för taxor och avgifter införs i SSBF:s medlemskommuner 1 januari
2022.

Ärendebeskrivning
Storstockholms Brandförsvar har vid direktionens sammanträde 2020-11-24 § 59 fattat beslut om att till
medlemskommunerna föreslå revidering av taxor och avgifter för tillsyn enligt LSO/LBE samt
tillståndsprövning LBE. Detta med anledning av Riksdagens beslut om förändringar i Lag om Skydd mot
olyckor (LSO), som träder i kraft 1 jan 2021 och som bl.a. påverkar kommunens/kommunalförbundets
möjlighet att ta ut avgift för tillsynsförfarande. LBE-lagstiftningen är också föremål för revidering, det
finns ett lagförslag som föreslås träda i kraft 1 juli 2021. Lagförslaget föranstaltar om åtgärder för
tillståndsmyndigheten (brandförsvaret) som innebär ökad handläggningstid, vilket
kommunen/kommunalförbundet enligt lagförslaget ska få rätt att ta ut avgift för.
Införandet av den nya modellen för taxor och avgifter föreslås införas i SSBF:s medlemskommuner 1
januari 2022.
Att förändra taxor och avgifter som ska fastställas av tio medlemskommuner tar tid. SSBF räknar med ca
12 månader sammanlagt, med egen handläggningstid och beslut i direktion samt därefter handläggning
och beslut inom respektive medlemskommun. Det är därför angeläget att modellen som föreslås är så
pass generell att den håller för flera år in i framtiden, och att den tar höjd för de förändringar av LBE
som vi i dagsläget kan förutspå, utan att veta säkert hur utformningen av lagen kommer att bli.
SSBF föreslår därför att en avgiftsmodell med rörlig avgift (löpande kostnad för faktiskt nedlagd
handläggningstid) med en fast timtaxa väljs, för såväl tillsyn enligt LSO /LBE som för tillståndsprövning
LBE. Skillnaderna gentemot befintlig, nu gällande modell är:
• Timtaxan nedjusteras något i förhållande till den nuvarande timtaxa, utifrån genomförda
kostnadsberäkningar enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) underlag för taxekonstruktion enligt
LSO- och LBE.
• Timtaxan indexregleras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

……………………….
Ordförande
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Kommunstyrelsen
• Förändrad lagstiftning medger avgiftsbeläggning av fler moment inom tillsynsförfarandet (LSO), samt
utökad kontroll av LBE-tillståndssökande (kommande LBE).
• Den uppskattade tidsåtgången per ärende tydliggörs genom nivåindelning av tillsynsobjekt samt LBEobjekt. Förväntan om uppskattad kostnad blir därmed transparent och rimligt förutsägbar för
verksamhetsutövaren (den tillsynade eller den tillståndssökande).
För mer detaljerad information i ärendet hänvisas till SSBF:s tjänsteutlåtande daterat 2020-11-10.
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta om reviderade taxor och avgifter i
enlighet med Storstockholms brandförsvars (direktionens) förslag.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2021-01-28
Missiv SSBF, 2021-01-20
Protokollsutdrag SSBF, Direktionen, 2020-11-24 § 59
Tjänsteutlåtande, SSBF, 2020-11-10

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Storstockholms brandförsvar (SSBF), anna-karin.gidlund@ssbf.brand.se

……………………….
Ordförande
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Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kansli- och servicechef

Storstockholms brandförsvar (SSBF) - Revidering av taxor för tillsyn
LSO och LBE samt tillståndsprövning LBE
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Storstockholms brandförsvars taxor och avgifter för tillsyn enligt LSO och LBE samt tillståndsprövning
enligt LBE revideras enligt nedan:
1.Modellen för taxor och avgifter för både tillsyn LSO och LBE och tillståndsprövning LBE baseras på en
rörlig avgift (löpande kostnad för faktiskt nedlagd handläggningstid), med en fastställd timtaxa.
Timdebitering sker per påbörjad 15-minuters-period.
2.Timtaxan nedjusteras något i förhållande till den nuvarande timtaxa, utifrån genomförda
kostnadsberäkningar enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) underlag för taxekonstruktion enligt
LSO- och LBE.
3.Timtaxan justeras årligen utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
4.Införandet av den nya modellen för taxor och avgifter införs i SSBF:s medlemskommuner 1 januari
2022.

Ärendebeskrivning
Storstockholms Brandförsvar har vid direktionens sammanträde 2020-11-24 § 59 fattat beslut om att till
medlemskommunerna föreslå revidering av taxor och avgifter för tillsyn enligt LSO/LBE samt
tillståndsprövning LBE. Detta med anledning av Riksdagens beslut om förändringar i Lag om Skydd mot
olyckor (LSO), som träder i kraft 1 jan 2021 och som bl.a. påverkar kommunens/kommunalförbundets
möjlighet att ta ut avgift för tillsynsförfarande. LBE-lagstiftningen är också föremål för revidering, det
finns ett lagförslag som föreslås träda i kraft 1 juli 2021. Lagförslaget föranstaltar om åtgärder för
tillståndsmyndigheten (brandförsvaret) som innebär ökad handläggningstid, vilket
kommunen/kommunalförbundet enligt lagförslaget ska få rätt att ta ut avgift för.
Införandet av den nya modellen för taxor och avgifter föreslås införas i SSBF:s medlemskommuner 1
januari 2022.

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

770

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Tjänsteutlåtande

2021-01-28
Änr KS 2021/19.106
2 av 2

Att förändra taxor och avgifter som ska fastställas av tio medlemskommuner tar tid. SSBF räknar med ca
12 månader sammanlagt, med egen handläggningstid och beslut i direktion samt därefter handläggning
och beslut inom respektive medlemskommun. Det är därför angeläget att modellen som föreslås är så
pass generell att den håller för flera år in i framtiden, och att den tar höjd för de förändringar av LBE
som vi i dagsläget kan förutspå, utan att veta säkert hur utformningen av lagen kommer att bli.
SSBF föreslår därför att en avgiftsmodell med rörlig avgift (löpande kostnad för faktiskt nedlagd
handläggningstid) med en fast timtaxa väljs, för såväl tillsyn enligt LSO /LBE som för tillståndsprövning
LBE. Skillnaderna gentemot befintlig, nu gällande modell är:
• Timtaxan nedjusteras något i förhållande till den nuvarande timtaxa, utifrån genomförda
kostnadsberäkningar enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) underlag för taxekonstruktion enligt
LSO- och LBE.
• Timtaxan indexregleras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
• Förändrad lagstiftning medger avgiftsbeläggning av fler moment inom tillsynsförfarandet (LSO), samt
utökad kontroll av LBE-tillståndssökande (kommande LBE).
• Den uppskattade tidsåtgången per ärende tydliggörs genom nivåindelning av tillsynsobjekt samt LBEobjekt. Förväntan om uppskattad kostnad blir därmed transparent och rimligt förutsägbar för
verksamhetsutövaren (den tillsynade eller den tillståndssökande).
För mer detaljerad information i ärendet hänvisas till SSBF:s tjänsteutlåtande daterat 2020-11-10.
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta om reviderade taxor och avgifter i
enlighet med Storstockholms brandförsvars (direktionens) förslag.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2021-01-28
Missiv SSBF, 2021-01-20
Protokollsutdrag SSBF, Direktionen, 2020-11-24 § 59
Tjänsteutlåtande, SSBF, 2020-11-10

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Storstockholms brandförsvar (SSBF), anna-karin.gidlund@ssbf.brand.se
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§ 59 Tillfälligt borttagande av avgift för tillsyn enligt alkohollagen
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ska inte ta ut någon avgift för tillsyn enligt alkohollagen i
Vaxholms stad under 2021.

Ärendebeskrivning
Pandemin har slagit hårt mot vissa branscher. Restaurangbranschen är särskilt utsatt till följd av
långtgående restriktioner riktade specifikt mot restauranger och serveringar. För att stötta företagen
och därmed minska risken för konkurser och högre arbetslöshet förslås en tillfällig avgiftsbefrielse under
2021 för tillsyn enligt alkohollagen.
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) förväntas få ett intäktsbortfall motsvarande ca
200 tkr till följd av borttagandet av tillsynsavgiften. Om kostnaden inte ryms inom SRMH:s budget sker
finansiering via kommunstyrelsens budget.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2021-03-23

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

SRMH

För kännedom:

Mikaela Lodén, klk
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Ordförande
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Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kansli- och servicechef

Tillfälligt borttagande av avgift för tillsyn enligt alkohollagen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ska inte ta ut någon avgift för tillsyn enligt alkohollagen i
Vaxholms stad under 2021.

Sammanfattning
Pandemin har slagit hårt mot vissa branscher. Restaurangbranschen är särskilt utsatt till följd av
långtgående restriktioner riktade specifikt mot restauranger och serveringar. För att stötta företagen
och därmed minska risken för konkurser och högre arbetslöshet förslås en tillfällig avgiftsbefrielse under
2021 för tillsyn enligt alkohollagen.
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) förväntas få ett intäktsbortfall motsvarande ca
200 tkr till följd av borttagandet av tillsynsavgiften. Om kostnaden inte ryms inom SRMH:s budget sker
finansiering via kommunstyrelsens budget.

Ärendebeskrivning
Pandemin har på många sätt påverkat det lokala näringslivet. En del företag går bättre medan andra,
särskilt inom restaurangbranschen, har tappat en stor del av sina intäkter. Branschen har kraftigt
påverkats av lagstiftning samt de råd och rekommendationer som utfärdats. Läget har blivit än mer
kritiskt efter att förbudet om alkoholservering efter kl. 20:00 infördes och begränsningen om maximalt 4
personer per sällskap. Många restauranger vittnar om en mycket allvarlig situation. I den mån det är
möjligt är det viktigt att kommunen stöttar det lokala näringslivet för att undvika att företagen går i
konkurs och att de anställda förlorar jobbet. Alkohollagen medger att kommunen avstår från att ta ut en
avgift för tillsynen. En tillfällig avgiftsbefrielse är ett sätt att stötta företagen i en mycket kritisk situation.
Åtgärden bedöms effektiv genom att den når fram till drabbade företag och inte kräver någon
omfattande administration.

Finansiering
Det finns totalt 35 verksamheter i Vaxholms stad som innehar serveringstillstånd i dagsläget. Att införa
tillfällig avgiftsbefrielse gällande alkoholtillsyn medför negativa ekonomiska konsekvenser för SRMH.
Alkoholtillsynen inbringade ca 200 tkr för Vaxholms del under 2020. Avgiften är omsättningsbaserad
utifrån verksamhetens alkoholomsättning föregående år. Då alkoholkonsumtionen kan antas ha minskat
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under 2020 kan tillsynsavgifterna därför bli lägre 2021. Intäktsbortfallet till följd av borttagandet av
tillsynsavgiften bedöms således vara något lägre än 200 tkr. Om kostnaden för intäktsbortfallet under
2021 inte ryms inom SRMH:s budget sker finansiering via kommunstyrelsens budget.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2021-03-23

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

SRMH

För kännedom:

Mikaela Lodén, klk
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§ 60 Delegering till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter om
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon
annan liknande särskilt angiven plats
Kommunstyrelsens beslut
Delegering ges till kommunchef att, med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och efter samråd med
kommunstyrelsens ordförande, besluta om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon
annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns påtaglig risk för trängsel och under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1 (nedan).

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Följande bestämmelse införs som ny 8 § p. 6 i kommunstyrelsens reglemente:
”med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en
påtaglig risk för trängsel.”
2. Kommunfullmäktige beslutar att ta bort 8 § p. 6 ur kommunstyrelsens reglemente när
bestämmelsen, som bemyndigandet grundar sig på, upphör att gälla.

Ärendebeskrivning
Regeringen har med stöd av den s.k. covid-19-lagen (2021:4) och tillhörande
begränsningsförordning (2021:8) givit kommuner möjlighet att från och med den 11 mars 2021
meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan
liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Bemyndigandet att meddela föreskrifter om förbud ges till kommunen som sådan. I syfte att vid
behov kunna tillämpa möjligheten att meddela föreskrifter på ett ändamålsenligt sätt föreslås att
kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta sådana beslut. Under förutsättning
att så sker föreslås att kommunchefen, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande, utövar
denna beslutanderätt.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2021-03-23
Revidering av kommunstyrelsen reglemente

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Marie Wiklund, klk

För kännedom:

Malin Forsbrand, KSO
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Ordförande
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Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kansli- och servicechef

Delegering till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter om förbud
mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande
särskilt angiven plats
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Följande bestämmelse införs som ny 8 § p. 6 i kommunstyrelsens reglemente:
”med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på
någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.”
2. Kommunfullmäktige beslutar att ta bort 8 § p. 6 ur kommunstyrelsens reglemente när bestämmelsen,
som bemyndigandet grundar sig på, upphör att gälla.
Kommunstyrelsens beslut
Delegering ges till kommunchef att, med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och efter samråd med
kommunstyrelsens ordförande, besluta om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon
annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns påtaglig risk för trängsel och under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1 (ovan).

Sammanfattning
Regeringen har med stöd av den s.k. covid-19-lagen (2021:4) och tillhörande
begränsningsförordning (2021:8) givit kommuner möjlighet att från och med den 11 mars 2021
meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan
liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Bemyndigandet att meddela föreskrifter om förbud ges till kommunen som sådan. I syfte att vid
behov kunna tillämpa möjligheten att meddela föreskrifter på ett ändamålsenligt sätt föreslås att
kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta sådana beslut. Under förutsättning
att så sker föreslås att kommunchefen, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande, utövar
denna beslutanderätt.
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Ärendebeskrivning
Bakgrund
Den 10 januari 2021 trädde den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 i kraft, den s.k. covid-19-lagen. Lagen gör det möjligt för det allmänna
att vidta åtgärder för att motverka trängsel och på annat sätt förhindra smittspridning. Regeringen har
med stöd av covid-19-lagen beslutat om förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19, den s.k. begräsningsförordningen.
I 13 § covid-19-lagen ges regeringen rätt att bemyndiga en kommun att meddela föreskrifter om förbud
mot att vistas på en viss särskilt angiven plats:
”13 § Regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förbud mot
att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på
platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Sådana föreskrifter får inte innebära förbud mot att vistas
inom områden av sådan omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket.
Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Innan en
kommun meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra
sig över kommunens förslag.”
Att risken ska vara ”påtaglig” innebär att det inte är tillräckligt med en avlägsen eller teoretisk risk för
trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att trängsel kan komma att uppstå. En
sådan risk kan t.ex. erfarenhetsmässigt finnas i samband med vissa högtider eller under vissa delar av
året. Platsen måste i föreskrifterna anges med namn eller identifieras på något annat sätt. Det är inte
möjligt att med stöd av paragrafen införa ett generellt förbud mot att vistas på en viss typ av plats, t.ex.
badplatser. Förbuden bör lämpligen kommuniceras till allmänheten genom anslag eller avspärrningar.
För föreskrifter som meddelats med stöd av bestämmelsen gäller allmänna förutsättningar angivna i 6 §
covid-19-lagen, det innebär t.ex. att föreskrifter inte får gälla under längre tid än vad som kan motiveras
i förhållande till syftet att förhindra smittspridningen. Om risk för trängsel endast förekommer under
vissa tider på dygnet t.ex. bör förbud enbart gälla under dessa tider (Prop. 2020/21:79 s. 95, 104-105).
Föreskrifter om förbud riktar sig till var och en som uppehåller sig på en plats i strid med ett förbud. Den
som bryter mot en sådan föreskrift kan, enligt 24 § covid-19-lagen, dömas till penningböter. Det är
Polismyndigheten som övervakar efterlevnaden.
Genom ändring utfärdad 4 mars 2021 (SFS 2021:116) i begränsningsförordningen, ges kommuner
möjlighet att från och med den 11 mars meddela föreskrifter om förbud beskrivna ovan. Bestämmelsen
är införd i 8 kap. 1 § begränsningsförordningen:
”8 kap. Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser
1 § En kommun får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på
någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. I 13 §
lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 finns
ytterligare bestämmelser om sådana förskrifter. Denna förordning träder i kraft den 11 mars 2021.”
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Kommunfullmäktige föreslås delegera till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter om förbud
Det är ”kommunen” som sådan som i 8 kap. 1 § begränsningsförordningen ges ett bemyndigande att
meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på viss särskilt angiven plats, om det på platsen finns en
påtaglig risk för trängsel. Det innebär att befogenheten att meddela föreskrifter tillkommer fullmäktige,
för det fall uppgiften inte kan delegeras till nämnd. Eftersom det är en fråga om föreskrifter som kan
komma att behöva beslutas med mycket kort varsel är det mest ändamålsenligt att kommunfullmäktige
ger en nämnd befogenhet att besluta om föreskrifterna.
För ett sammanhållet beslutsfattande under rådande omständigheter förslås att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen uppdraget att meddela föreskrifter med stöd av 8 kap. 1 § begränsningsförordningen.
Under förutsättning att så sker föreslås att kommunchefen, efter samråd med kommunstyrelsens
ordförande, utövar denna beslutanderätt. För att beslut om föreskrifter inte ska komma att försenas i
onödan bör uppgiften delegeras från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen vid kommunfullmäktiges
nästkommande sammanträde den 19 april 2021. Därmed ska det vara möjligt att fatta beslut om förbud
mot att vistas på en viss plats den tid på året när det kan antas finnas risk för trängsel på t.ex. badplatser
och i parker.

Finansiering
Förslaget i sig bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan. Om kommunen nyttjar möjligheten att
meddela föreskrifter om förbud kan vissa kostnader komma att uppstå för anslag och avspärrningar på
den plats som omfattas av ett sådant förbud, kostnader för eventuell personal på plats etc.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2021-03-23
Revidering av kommunstyrelsen reglemente

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Marie Wiklund, klk

För kännedom:

Malin Forsbrand, KSO
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1§

Kompletterande bestämmelser

För kommunstyrelsen gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även reglementet med
gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad.

Styrelsens uppgifter
2§

Allmänt om styrelsens uppgifter

Styrelsen är stadens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för stadens
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av stadens angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också
ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och
kommunalförbund.
Styrelsen ska leda stadens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet
med att ta fram styrdokument för staden (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på stadens utveckling och ekonomiska ställning och
fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige
(uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på
annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av
kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.

Ledningsfunktionen och styrfunktionen
3§

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas
kompetens. Styrelsen ansvarar för att upprätthålla en effektiv och ändamålsenlig organisation.

4§

Styrelsens övergripande uppgifter

Styrelsen ska:
1.
2.
3.
4.
5.

leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor
som inte är förbehållen annan nämnd,
utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller
författning,
ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i staden,
ha hand om stadens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och
ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem,
passersystem och förtroendemannaregister,
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6.
7.
8.
9.

anställa kommunchef samt besluta om instruktion för denne,
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
ansvara för utformning och utveckling av stadens system för intern kontroll i enlighet med vad
fullmäktige särskilt beslutar,
10. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som
utförs av privata utförare,
11. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
12. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter innefattar, men är inte begränsade till
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

planering av användningen av mark och vatten samt utveckling av strategiskt viktiga områden,
om- och nybyggnation av byggnader, lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet
överstigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar,
om- och nybyggnation av kommunal infrastruktur såsom vägar, kajer, broar, dagvattenanläggningar,
bredband och liknande överstigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor inom beslutad ram för
investeringar,
miljö-, klimat-, mångfalds-, integrations-, diskriminerings-, jämställdhets-, demokrati-,
brottsförebyggande-, trygghetsfrämjande- och folkhälsofrågor,
natur-, luft- och vattenvårdsfrågor,
bostadsfrågor,
övergripande frågor avseende VA och renhållning,
energifrågor inklusive frågor om energihushållning,
statistik och samhällsanalys,
utvecklingen av kommunens IT-frågor och centrala informationsverksamhet,
stadens utveckling när det gäller e-tjänster,
trafikförsörjning och infrastruktur,
utveckling av näringslivet och sysselsättning inklusive ett gott företagsklimat samt besöksnäring
(turism),
regionalt, nationellt och internationellt arbete,
stadens kommunikationsverksamhet,
varumärket Vaxholms stad och dess attraktivitet,
stadens upphandlingsverksamhet,
stadens gemensamma nämndkansli,
samordningsansvaret enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska
handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana
ärenden.
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5§

Företag och stiftelser

Styrelsen ska:
1.

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som staden helt eller delvis
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för staden,
ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ KL är
uppfyllda beträffande de företag och stiftelser staden äger eller har intresse i,
årligen, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som staden helt eller delvis
äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast.
Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga
åtgärder,
svara för att tillvarata stadens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade
sammanträden i de företag som staden helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

2.
3.
4.
5.

6.

6§

Kommunalförbund

Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som
staden är medlem i.

7§

Ekonomi och medelsförvaltning

Styrelsen ska:
1.

2.
b.
c.
3.
4.
5.
6.

ha hand om stadens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade föreskrifter för denna.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka
att stadens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs
för indrivning av förfallna fordringar,
ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att:
a. underhålla och förvalta stadens lösa egendom,
se till att stadens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel
som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring
och redovisning,
upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring
och redovisning,
i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

8§

Delegering från fullmäktige

Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade
verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering, för högst 10 miljoner kronor och inom av
fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
i mål och ärenden där styrelsen för stadens talan, med för staden bindande verkan, träffa
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
tillstånd att använda stadens vapen,
med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning
av sjukdomen cocid-19 meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller
på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel,

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell
betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt
samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.

9§

Personalpolitik

Styrelsen är anställningsmyndighet för personal i Vaxholms stad och ansvarar för frågor rörande
förhållandet mellan staden som arbetsgivare och dess arbetstagare. I denna roll ska styrelsen bl.a.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

med bindande verkan för staden genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan
staden som arbetsgivare och dess arbetstagare,
förhandla å stadens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38 §§
lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet om förhandlingen gäller annan nämnds
verksamhetsområde,
avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan staden som arbetsgivare och dess arbetstagare;
besluta om stridsåtgärd,
samordna stadens arbetsmiljöarbete,
ansvara för arbetsmiljöfrågorna inom styrelsens verksamhetsområde,
lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Uppföljningsfunktionen
10 §

Styrelsens uppföljning

Styrelsen ska:
1.
2.
3.

övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten
samt ekonomi följs upp i nämnderna,
övervaka att stadens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
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4.
5.
6.
7.

minst två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga stadens verksamheter utvecklas mot
bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
en gång årligen till fullmäktige rapportera om stadens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller
enligt annan lag eller författning,
inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och
direktiv,
före den 1 juli varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner som väckts i
fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

Särskilda uppgifter
11 §

Processbehörighet

Styrelsen får själv eller genom ombud föra stadens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan
ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där
någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra
talan i målet.

12 §

Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.
Kommunstyrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara
m.m.

13 §

Arbetslöshetsnämnd

Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.

14 §

Arkivmyndighet

Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget
arkivreglemente.

15 §

Anslagstavla och webbplats

Styrelsen ansvarar för stadens anslagstavla. Styrelsen samordnar också innehållet i och ansvarar för
stadens externa och interna webbplats.

16 §

Författningssamling

Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls
tillgänglig i lagstadgad form.

17 §

Sammansättning

Styrelsen består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
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§ 56 Ansvarig utgivare kommunfullmäktiges webbsändning
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Karin Enström (M) utses till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden.
2. Var och en som framträder i kommunfullmäktiges direktsändning ansvarar själv för eventuella
yttrandefrihetsbrott denna kan begå.
I kommunfullmäktige:
Noteras till protokollet att ansvarig utgivare Karin Enström (M) utser Rickard Gille (-) till 1:e
ställföreträdande ansvarig utgivare och Mailis Dahlberg (C) till 2:e ställföreträdande ansvarig utgivare.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges sammanträden i Vaxholm direktsänds via internet och finns tillgängliga i efterhand
på Vaxholms stads hemsida. Yttrandefrihetsgrundlagens (YGL) bestämmelser kräver att den som sänder
till allmänheten utser en person som är ansvarig för sändningens innehåll. Ansvarig utgivare utses av
den som bedriver sändningsverksamheten, i detta fall Vaxholms stad genom kommunfullmäktige.
Kommunen är även skyldig att anmäla sin sändning och ansvarig utgivare till Myndigheten för press,
radio och tv.
Den ansvariga utgivaren ska ha befogenheter att utöva tillsyn över framställningarna och bestämma
över dess innehåll. Formella krav på ansvarig utgivare är att denna är svensk medborgare, myndig och
har sin hemvist i Sverige. Vidare får inte en person som är i konkurs eller har förvaltare utses till ansvarig
utgivare.
Under fullmäktiges sammanträden är det ordföranden som är ansvarig för att leda sammanträdet det är
därav lämpligt att det är kommunfullmäktiges ordförande som utses till ansvarig utgivare.
Ansvarig utgivare får själv utse ställföreträdare som ska fullgöra uppdraget i det fall ansvarig utgivare
inte har möjlighet. Med hänvisning till det som sagts innan är det lämpligt att den som sitter som
ordföranden under ett sammanträde även är ansvarig utgivare för sändningen. Därav är det lämpligt att
förste och andre vice ordförande utses till ställföreträdande utgivare.
Den ansvarige utgivaren har enligt huvudregeln i 6 kap 1 § YGL ansvaret för eventuella
yttrandefrihetsbrott. Det finns dock en möjlighet, enligt 3 kap 2 § lag (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden, att besluta, beträffande direktsända
program, att den som framträder i programmet själv ska svara för de yttrandefrihetsbrott denne begår.
Då ordföranden inte kan kontrollera vad personer säger i direktsändningen är det lämpligt att
fullmäktige fattar ett sådant beslut.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2021-03-17/§ 24
Tjänsteutlåtande, 2021-03-03

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Johanna Frunck, klk
……………………….
Ordförande
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-17
Änr KS 2021/43.101
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§ 24 Ansvarig utgivare kommunfullmäktiges webbsändning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
1. Karin Enström (M) utses till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden.
2. Var och en som framträder i kommunfullmäktiges direktsändning ansvarar själv för eventuella
yttrandefrihetsbrott denna kan begå.
I kommunfullmäktige:
Noteras till protokollet att ansvarig utgivare Karin Enström (M) utser Rickard Gille (-) till 1:e
ställföreträdande ansvarig utgivare och Mailis Dahlberg (C) till 2:e ställföreträdande ansvarig utgivare.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges sammanträden i Vaxholm direktsänds via internet och finns tillgängliga i efterhand
på Vaxholms stads hemsida. Yttrandefrihetsgrundlagens (YGL) bestämmelser kräver att den som sänder
till allmänheten utser en person som är ansvarig för sändningens innehåll. Ansvarig utgivare utses av
den som bedriver sändningsverksamheten, i detta fall Vaxholms stad genom kommunfullmäktige.
Kommunen är även skyldig att anmäla sin sändning och ansvarig utgivare till Myndigheten för press,
radio och tv.
Den ansvariga utgivaren ska ha befogenheter att utöva tillsyn över framställningarna och bestämma
över dess innehåll. Formella krav på ansvarig utgivare är att denna är svensk medborgare, myndig och
har sin hemvist i Sverige. Vidare får inte en person som är i konkurs eller har förvaltare utses till ansvarig
utgivare.
Under fullmäktiges sammanträden är det ordföranden som är ansvarig för att leda sammanträdet det är
därav lämpligt att det är kommunfullmäktiges ordförande som utses till ansvarig utgivare.
Ansvarig utgivare får själv utse ställföreträdare som ska fullgöra uppdraget i det fall ansvarig utgivare
inte har möjlighet. Med hänvisning till det som sagts innan är det lämpligt att den som sitter som
ordföranden under ett sammanträde även är ansvarig utgivare för sändningen. Därav är det lämpligt att
förste och andre vice ordförande utses till ställföreträdande utgivare.
Den ansvarige utgivaren har enligt huvudregeln i 6 kap 1 § YGL ansvaret för eventuella
yttrandefrihetsbrott. Det finns dock en möjlighet, enligt 3 kap 2 § lag (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden, att besluta, beträffande direktsända
program, att den som framträder i programmet själv ska svara för de yttrandefrihetsbrott denne begår.
Då ordföranden inte kan kontrollera vad personer säger i direktsändningen är det lämpligt att
fullmäktige fattar ett sådant beslut.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2021-03-03

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Johanna Frunck, klk
……………………….
Ordförande
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Tjänsteutlåtande

2021-03-03
Änr KS 2021/43.101
1 av 2
Kommunledningskontoret
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare

Ansvarig utgivare kommunfullmäktiges webbsändning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1. Karin Enström (M) utses till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden.
2. Var och en som framträder i kommunfullmäktiges direktsändning ansvarar själv för eventuella
yttrandefrihetsbrott denna kan begå.
I kommunfullmäktige:
Noteras till protokollet att ansvarig utgivare Karin Enström (M) utser Rickard Gille (-) till 1:e
ställföreträdande ansvarig utgivare och Mailis Dahlberg (C) till 2:e ställföreträdande ansvarig utgivare.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges sammanträden i Vaxholm direktsänds via internet och finns tillgängliga i efterhand
på Vaxholms stads hemsida. Yttrandefrihetsgrundlagens (YGL) bestämmelser kräver att den som sänder
till allmänheten utser en person som är ansvarig för sändningens innehåll. Ansvarig utgivare utses av
den som bedriver sändningsverksamheten, i detta fall Vaxholms stad genom kommunfullmäktige.
Kommunen är även skyldig att anmäla sin sändning och ansvarig utgivare till Myndigheten för press,
radio och tv.
Den ansvariga utgivaren ska ha befogenheter att utöva tillsyn över framställningarna och bestämma
över dess innehåll. Formella krav på ansvarig utgivare är att denna är svensk medborgare, myndig och
har sin hemvist i Sverige. Vidare får inte en person som är i konkurs eller har förvaltare utses till ansvarig
utgivare.
Under fullmäktiges sammanträden är det ordföranden som är ansvarig för att leda sammanträdet det är
därav lämpligt att det är kommunfullmäktiges ordförande som utses till ansvarig utgivare.
Ansvarig utgivare får själv utse ställföreträdare som ska fullgöra uppdraget i det fall ansvarig utgivare
inte har möjlighet. Med hänvisning till det som sagts innan är det lämpligt att den som sitter som
ordföranden under ett sammanträde även är ansvarig utgivare för sändningen. Därav är det lämpligt att
förste och andre vice ordförande utses till ställföreträdande utgivare.

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
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Bankgiro: 5302-9435

Tjänsteutlåtande

2021-03-03
Änr KS 2021/43.101
2 av 2

Den ansvarige utgivaren har enligt huvudregeln i 6 kap 1 § YGL ansvaret för eventuella
yttrandefrihetsbrott. Det finns dock en möjlighet, enligt 3 kap 2 § lag (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden, att besluta, beträffande direktsända
program, att den som framträder i programmet själv ska svara för de yttrandefrihetsbrott denne begår.
Då ordföranden inte kan kontrollera vad personer säger i direktsändningen är det lämpligt att
fullmäktige fattar ett sådant beslut.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2021-03-03

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Johanna Frunck, klk

836

Protokoll Kommunstyrelsen
2021-03-25
Änr KS 2021/47.042
1 av 2

§ 36 Ekonomiskt utfall januari-februari 2021
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utfall
jan-feb 2021

Budget
jan-feb 2021

Budgetavv
jan-feb 2021

115 KS-Kommunledning

-11 232

-12 715

1 483

217 Socialnämnd

-32 016

-32 764

748

315 Barn och utbildningsnämnd

-57 742

-58 835

1 093

411 Stadsbyggnad

-1 076

-1 197

120

514 Teknik, Fritid

-9 007

-10 472

1 465

-111 073

-115 983

4 910

112 KS Finans

122 300

117 347

4 954

Total

11 228

1 364

9 864

Ansvar3

Delsumma verksamheter

Utfallet fram till och med februari månad visar ett resultat på 11,2 mnkr vilket överstiger budgeten med
9,9 mnkr.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 1,5 mnkr. Överskott beror framförallt på att
majoriteten av budgeten är helårsperiodiserad samtidigt som kostnader för bl.a. linfärjan och
turistbyrån kommer senare under året.
Socialnämnden
Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,7 mnkr. Överskottet beror på lägre volymer inom
individ och familjeomsorgen, försörjningsstöd och särskilt boende. Verksamheten för hemtjänsten och
funktionshinderomsorgen går däremot med underskott.
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 1,1 mnkr. Överskottet beror
framförallt på volymöverskott inom förskoleverksamheten. Egen regin redovisar ett underskott och de
anslagsfinansierade verksamheterna ett överskott.
Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr. Överskottet beror till största del på
vakanta tjänster inom tillsynsverksamheten. Överskottet dras ned något av att verksamheterna Tillsyn,
GIS och Strandskydd inte når upp i budgeterade intäkter då mätuppdrag och strandskyddsärenden
inkommer främst under vår sommar och höst. De uteblivna intäkterna hos tillsynsverksamheten beror
på de två vakanta tjänsterna.
Nämnden för teknik, fritid och kultur
Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 1,5 mnkr. På en övergripande
nivå hittas överskottet i budgeten för entreprenad, konsulter och avskrivningar. Planerat underhåll,
……………………….
Ordförande

837

..……………………..
Justerare

Protokoll

2021-03-25
2 av 2
Kommunstyrelsen
tillkommande kostnader samt konsulter brukar förbrukas under våren. Den utökade
investeringsbudgeten kommer att aktiveras mot slutet av året vilket gör att kostnaderna för
avskrivningar är lägre vid årets början.
Finansansvaret
Finansansvaret har en positiv budgetavvikelse på 5,0 mnkr. Den positiva avvikelsen beror framförallt på
en förbättrad skatteprognos jämfört med budget.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2021-03-17/§ 21
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-februari 2021, 2021-03-09.

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Koray Kahruman, klk

……………………….
Ordförande

838

..……………………..
Justerare

Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-17
Änr KS 2021/47.042
1 av 2

§ 21 Ekonomiskt utfall januari-februari 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utfall
jan-feb 2021

Budget
jan-feb 2021

Budgetavv
jan-feb 2021

115 KS-Kommunledning

-11 232

-12 715

1 483

217 Socialnämnd

-32 016

-32 764

748

315 Barn och utbildningsnämnd

-57 742

-58 835

1 093

411 Stadsbyggnad

-1 076

-1 197

120

514 Teknik, Fritid

-9 007

-10 472

1 465

-111 073

-115 983

4 910

112 KS Finans

122 300

117 347

4 954

Total

11 228

1 364

9 864

Ansvar3

Delsumma verksamheter

Utfallet fram till och med februari månad visar ett resultat på 11,2 mnkr vilket överstiger budgeten med
9,9 mnkr.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 1,5 mnkr. Överskott beror framförallt på att
majoriteten av budgeten är helårsperiodiserad samtidigt som kostnader för bl.a. linfärjan och
turistbyrån kommer senare under året.
Socialnämnden
Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,7 mnkr. Överskottet beror på lägre volymer inom
individ och familjeomsorgen, försörjningsstöd och särskilt boende. Verksamheten för hemtjänsten och
funktionshinderomsorgen går däremot med underskott.
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 1,1 mnkr. Överskottet beror
framförallt på volymöverskott inom förskoleverksamheten. Egen regin redovisar ett underskott och de
anslagsfinansierade verksamheterna ett överskott.
Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr. Överskottet beror till största del på
vakanta tjänster inom tillsynsverksamheten. Överskottet dras ned något av att verksamheterna Tillsyn,
GIS och Strandskydd inte når upp i budgeterade intäkter då mätuppdrag och strandskyddsärenden
inkommer främst under vår sommar och höst. De uteblivna intäkterna hos tillsynsverksamheten beror
på de två vakanta tjänsterna.
Nämnden för teknik, fritid och kultur

……………………….
Ordförande

839

..……………………..
Justerare

Protokoll

2021-03-17
2 av 2
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 1,5 mnkr. På en övergripande
nivå hittas överskottet i budgeten för entreprenad, konsulter och avskrivningar. Planerat underhåll,
tillkommande kostnader samt konsulter brukar förbrukas under våren. Den utökade
investeringsbudgeten kommer att aktiveras mot slutet av året vilket gör att kostnaderna för
avskrivningar är lägre vid årets början.
Finansansvaret
Finansansvaret har en positiv budgetavvikelse på 5,0 mnkr. Den positiva avvikelsen beror framförallt på
en förbättrad skatteprognos jämfört med budget.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-februari 2021, 2021-03-09.

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Koray Kahruman KLK

……………………….
Ordförande

840

..……………………..
Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-03-09
Änr KS 2021/47.042
1 av 2
Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef

Ekonomiskt utfall januari-februari 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utfall
jan-feb 2021

Budget
jan-feb 2021

Budgetavv
jan-feb 2021

115 KS-Kommunledning

-11 232

-12 715

1 483

217 Socialnämnd

-32 016

-32 764

748

315 Barn och utbildningsnämnd

-57 742

-58 835

1 093

411 Stadsbyggnad

-1 076

-1 197

120

514 Teknik, Fritid

-9 007

-10 472

1 465

-111 073

-115 983

4 910

112 KS Finans

122 300

117 347

4 954

Total

11 228

1 364

9 864

Ansvar3

Delsumma verksamheter

Utfallet fram till och med februari månad visar ett resultat på 11,2 mnkr vilket överstiger budgeten med
9,9 mnkr.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 1,5 mnkr. Överskott beror framförallt på att
majoriteten av budgeten är helårsperiodiserad samtidigt som kostnader för bl.a. linfärjan och
turistbyrån kommer senare under året.
Socialnämnden
Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,7 mnkr. Överskottet beror på lägre volymer inom
individ och familjeomsorgen, försörjningsstöd och särskilt boende. Verksamheten för hemtjänsten och
funktionshinderomsorgen går däremot med underskott.

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
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Tjänsteutlåtande

2021-03-09
Änr KS 2021/47.042
2 av 2

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 1,1 mnkr. Överskottet beror
framförallt på volymöverskott inom förskoleverksamheten. Egen regin redovisar ett underskott och de
anslagsfinansierade verksamheterna ett överskott.
Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr. Överskottet beror till största del på
vakanta tjänster inom tillsynsverksamheten. Överskottet dras ned något av att verksamheterna Tillsyn,
GIS och Strandskydd inte når upp i budgeterade intäkter då mätuppdrag och strandskyddsärenden
inkommer främst under vår sommar och höst. De uteblivna intäkterna hos tillsynsverksamheten beror
på de två vakanta tjänsterna.
Nämnden för teknik, fritid och kultur
Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 1,5 mnkr. På en övergripande
nivå hittas överskottet i budgeten för entreprenad, konsulter och avskrivningar. Planerat underhåll,
tillkommande kostnader samt konsulter brukar förbrukas under våren. Den utökade
investeringsbudgeten kommer att aktiveras mot slutet av året vilket gör att kostnaderna för
avskrivningar är lägre vid årets början.
Finansansvaret
Finansansvaret har en positiv budgetavvikelse på 5,0 mnkr. Den positiva avvikelsen beror framförallt på
en förbättrad skatteprognos jämfört med budget.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-februari 2021, 2021-03-09.

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Koray Kahruman KLK

842

Protokoll Kommunstyrelsen
2021-03-25
Änr KS 2020/215.007
1 av 2

§ 34 Svar på revisionsrapport avseende granskning om
kommunstyrelsen säkerställer att större bygg- och
anläggningsprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt
Kommunstyrelsens beslut



Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport – Planering och genomförande av bygg.- och
anläggningsprojekt, Vaxholms stad, November 2020 – godkänns och överlämnas till revisionen.
Förvaltningen återkommer med en återkoppling till kommunstyrelsen gällande åtgärder i slutet
av året.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) har under november månad år 2020 på uppdrag av de
förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en granskning avseende bygg- och
anläggningsprojekt.
Syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att större bygg- och anläggningsprojekt
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet.
Granskningen har inom ramen för uppdraget besvarat följande revisionsfrågor:
1. Finns politiska beslut om projektet och vilka underlag låg till grund för beslutet om projektet?
2. Har en effektiv projektorganisation etablerats där resursallokering och internkommunikation
inom projektet hanteras
3. Finns riktlinjer och rutiner för intern kontroll samt rutiner för riskbedömningar avseende
investeringar och genomförande av större kommunala bygg-och anläggningsprojekt?
4. Har projektet bedrivits i enlighet med tecknade entreprenadavtal?
5. Genomförs kontroller för att säkerställa att en kostnadskontroll fungerar i samband med
projektet?
6. Finns det en överensstämmelse mellan förkalkyl och slutkalkyl avseende projektet?
7. Finns tydliga rutiner för hantering av beställning av tillägg, ändringar och avgående arbete (s.k.
ÄTA) och har dessa följts?
8. Görs analys av orsaker till ev. kostnadsökning? Har fakturor attesterats utifrån gällande
regelverk?
Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt att större
bygg- och anläggningsprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och
kvalitet.
Förvaltningens svar på revisionens sammanfattande bedömning: Vaxholms stad har på några få år haft
ett påtagligt växande behov av att planera och genomföra stora och små investeringsprojekt, såväl byggsom anläggningsprojekt. Denna utvecklingsfas har för kommunen medfört ökad efterfrågan på
kompetens och erfarna medarbetare samt strukturer och verktyg för att bemöta kommunstyrelsens
behov av stora investeringar med god kvalité och med en ekonomi i balans.

……………………….
Ordförande

843

..……………………..
Justerare

Protokoll

2021-03-25
2 av 2
Kommunstyrelsen
Stadsbyggnadsförvaltningen delar revisionsrapportens slutsats att kommunstyrelsen saknar formella
rutiner och riktlinjer. Förvaltningen instämmer med revisionsrapportens slutsats att det finns behov av
att till exempel formalisera byggprocessen samt klargöra investeringsprocessen.
Stadsbyggnadsförvaltningen vill dock i sammanhanget poängtera att detta inte per automatik innebär
att förvaltningen anser att utförda byggprojekt inte bedrivits på ett ändamålsenligt sätt.
Idag finns samtliga pågående större investeringsprojekt upptagna i kommunens mål- och budgetdokument. Exploateringsenheten arbetar sedan ett antal år tillbaka utefter en byggprocess som innebär
att samtliga investeringsprojekt löpande transparant stäms av med kommunstyrelsen via ett antal
politiskt avgörande investeringsbeslut. Exempel på sådana investeringsbeslut för våra byggprojekt är
inriktningsbeslut, genomförandebeslut, godkännandebeslut (av upphandlingsunderlag) och
tilldelningsbeslut (av inkomna lämnade entreprenadanbud). Utöver dessa politiska avstämningar följs
kommunens investeringsprojekt kontinuerligt upp internt inom organisationen via uttalade styrgrupper
bestående av berörda chefer inom projekten. Exploateringsenheten har utifrån detta arbete inom
byggprocessen under det gångna året tagit fram ett dokumenterat förslag till projektmodell för
kommunens byggprojekt.
Sammanfattningsvis anser stadsbyggnadsförvaltningen att det finns en medvetenhet om revisionens
frågeställning och att förvaltningen har en positiv grund för detta fortsatta utvecklingsarbete. Som ett
samlat svar på vilka åtgärder förvaltningen kommer att vidta med anledning av granskningens resultat
och lämnade rekommendationer avser förvaltningen att under år 2021 intensifiera det arbete som
påbörjats och som pågått de senaste åren för att säkerställa att större bygg- och anläggningsprojekt
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi, tid och kvalitet. Detta framgår också av
stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse och de svar på respektive rekommendation som
revisionens ställt till kommunstyrelsen; som en följd av resultatet från den granskning som utförts.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2021-03-17/§ 18
Tjänsteutlåtande, Richard Hallman, 2021-01-19
Revisionsrapport - Planering och genomförande av bygg.- och anläggningsprojekt, Vaxholms stad,
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC), 2020-11-02
Missiv

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Anders Haglund, förtroendevald revisor Vaxholms stad
Richard Hallman, Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt, Stadsbyggnadsförvaltningen
Susanne Edén, Stadsbyggnadsförvaltningen
Ulrika Strandberg, Utbildningsförvaltningen
Agneta Frantzén, Socialförvaltningen
Koray Kahruman, KLK
Marie Wiklund, KLK
(tjänsteutlåtandet expedieras tillsammans med beslutet)
……………………….
Ordförande

844
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Justerare

Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-17
Änr KS 2020/215.007
1 av 3

§ 18 Svar på revisionsrapport avseende granskning om
kommunstyrelsen säkerställer att större bygg- och
anläggningsprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta



Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport – Planering och genomförande av bygg.- och
anläggningsprojekt, Vaxholms stad, November 2020 – godkänns och överlämnas till revisionen.
Förvaltningen återkommer med en återkoppling till kommunstyrelsen gällande åtgärder i slutet
av året.

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

Ärendebeskrivning
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) har under november månad år 2020 på uppdrag av de
förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en granskning avseende bygg- och
anläggningsprojekt.
Syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att större bygg- och anläggningsprojekt
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet.
Granskningen har inom ramen för uppdraget besvarat följande revisionsfrågor:
1. Finns politiska beslut om projektet och vilka underlag låg till grund för beslutet om projektet?
2. Har en effektiv projektorganisation etablerats där resursallokering och internkommunikation
inom projektet hanteras
3. Finns riktlinjer och rutiner för intern kontroll samt rutiner för riskbedömningar avseende
investeringar och genomförande av större kommunala bygg-och anläggningsprojekt?
4. Har projektet bedrivits i enlighet med tecknade entreprenadavtal?
5. Genomförs kontroller för att säkerställa att en kostnadskontroll fungerar i samband med
projektet?
6. Finns det en överensstämmelse mellan förkalkyl och slutkalkyl avseende projektet?
7. Finns tydliga rutiner för hantering av beställning av tillägg, ändringar och avgående arbete (s.k.
ÄTA) och har dessa följts?
8. Görs analys av orsaker till ev. kostnadsökning? Har fakturor attesterats utifrån gällande
regelverk?
Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt att större
bygg- och anläggningsprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och
kvalitet.
Förvaltningens svar på revisionens sammanfattande bedömning: Vaxholms stad har på några få år haft
ett påtagligt växande behov av att planera och genomföra stora och små investeringsprojekt, såväl byggsom anläggningsprojekt. Denna utvecklingsfas har för kommunen medfört ökad efterfrågan på
kompetens och erfarna medarbetare samt strukturer och verktyg för att bemöta kommunstyrelsens
behov av stora investeringar med god kvalité och med en ekonomi i balans.
……………………….
Ordförande

845

..……………………..
Justerare

Protokoll

2021-03-17
2 av 3
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Stadsbyggnadsförvaltningen delar revisionsrapportens slutsats att kommunstyrelsen saknar formella
rutiner och riktlinjer. Förvaltningen instämmer med revisionsrapportens slutsats att det finns behov av
att till exempel formalisera byggprocessen samt klargöra investeringsprocessen.
Stadsbyggnadsförvaltningen vill dock i sammanhanget poängtera att detta inte per automatik innebär
att förvaltningen anser att utförda byggprojekt inte bedrivits på ett ändamålsenligt sätt.
Idag finns samtliga pågående större investeringsprojekt upptagna i kommunens mål- och budgetdokument. Exploateringsenheten arbetar sedan ett antal år tillbaka utefter en byggprocess som innebär
att samtliga investeringsprojekt löpande transparant stäms av med kommunstyrelsen via ett antal
politiskt avgörande investeringsbeslut. Exempel på sådana investeringsbeslut för våra byggprojekt är
inriktningsbeslut, genomförandebeslut, godkännandebeslut (av upphandlingsunderlag) och
tilldelningsbeslut (av inkomna lämnade entreprenadanbud). Utöver dessa politiska avstämningar följs
kommunens investeringsprojekt kontinuerligt upp internt inom organisationen via uttalade styrgrupper
bestående av berörda chefer inom projekten. Exploateringsenheten har utifrån detta arbete inom
byggprocessen under det gångna året tagit fram ett dokumenterat förslag till projektmodell för
kommunens byggprojekt.
Sammanfattningsvis anser stadsbyggnadsförvaltningen att det finns en medvetenhet om revisionens
frågeställning och att förvaltningen har en positiv grund för detta fortsatta utvecklingsarbete. Som ett
samlat svar på vilka åtgärder förvaltningen kommer att vidta med anledning av granskningens resultat
och lämnade rekommendationer avser förvaltningen att under år 2021 intensifiera det arbete som
påbörjats och som pågått de senaste åren för att säkerställa att större bygg- och anläggningsprojekt
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi, tid och kvalitet. Detta framgår också av
stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse och de svar på respektive rekommendation som
revisionens ställt till kommunstyrelsen; som en följd av resultatet från den granskning som utförts.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Anna-Lena Nordén (WP) yrkar på ett tillägg där förvaltningen får återkomma med en återkoppling till
kommunstyrelsen gällande åtgärder i slutet av året.
Peter Lindqvist (-) samt Malin Forsbrand (C) instämmer i lagt tilläggsyrkande.
Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag med Anna-Lena Nordéns (WP) tilläggsyrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Richard Hallman, 2021-01-19
Revisionsrapport - Planering och genomförande av bygg.- och anläggningsprojekt, Vaxholms stad,
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC), 2020-11-02
Missiv
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Exploateringschef

Svar på revisionsrapport avseende granskning om kommunstyrelsen
säkerställer att större bygg- och anläggningsprojekt bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslut:
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport – Planering och genomförande av bygg.- och
anläggningsprojekt, Vaxholms stad, November 2020 – godkänns och överlämnas till revisionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) har under november månad år 2020 på uppdrag av de
förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en granskning avseende bygg- och
anläggningsprojekt.
Syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att större bygg- och anläggningsprojekt
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet.
Granskningen har inom ramen för uppdraget besvarat följande revisionsfrågor:
1. Finns politiska beslut om projektet och vilka underlag låg till grund för beslutet om projektet?
2. Har en effektiv projektorganisation etablerats där resursallokering och internkommunikation
inom projektet hanteras
3. Finns riktlinjer och rutiner för intern kontroll samt rutiner för riskbedömningar avseende
investeringar och genomförande av större kommunala bygg-och anläggningsprojekt?
4. Har projektet bedrivits i enlighet med tecknade entreprenadavtal?
5. Genomförs kontroller för att säkerställa att en kostnadskontroll fungerar i samband med
projektet?
6. Finns det en överensstämmelse mellan förkalkyl och slutkalkyl avseende projektet?

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
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7. Finns tydliga rutiner för hantering av beställning av tillägg, ändringar och avgående arbete (s.k.
ÄTA) och har dessa följts?
8. Görs analys av orsaker till ev. kostnadsökning? Har fakturor attesterats utifrån gällande
regelverk?
Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt att större
bygg- och anläggningsprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och
kvalitet.
Förvaltningens svar på revisionens sammanfattande bedömning: Vaxholms stad har på några få år haft
ett påtagligt växande behov av att planera och genomföra stora och små investeringsprojekt, såväl byggsom anläggningsprojekt. Denna utvecklingsfas har för kommunen medfört ökad efterfrågan på
kompetens och erfarna medarbetare samt strukturer och verktyg för att bemöta kommunstyrelsens
behov av stora investeringar med god kvalité och med en ekonomi i balans.
Stadsbyggnadsförvaltningen delar revisionsrapportens slutsats att kommunstyrelsen saknar formella
rutiner och riktlinjer. Förvaltningen instämmer med revisionsrapportens slutsats att det finns behov av
att till exempel formalisera byggprocessen samt klargöra investeringsprocessen.
Stadsbyggnadsförvaltningen vill dock i sammanhanget poängtera att detta inte per automatik innebär
att förvaltningen anser att utförda byggprojekt inte bedrivits på ett ändamålsenligt sätt.
Idag finns samtliga pågående större investeringsprojekt upptagna i kommunens mål- och budgetdokument. Exploateringsenheten arbetar sedan ett antal år tillbaka utefter en byggprocess som innebär
att samtliga investeringsprojekt löpande transparant stäms av med kommunstyrelsen via ett antal
politiskt avgörande investeringsbeslut. Exempel på sådana investeringsbeslut för våra byggprojekt är
inriktningsbeslut, genomförandebeslut, godkännandebeslut (av upphandlingsunderlag) och
tilldelningsbeslut (av inkomna lämnade entreprenadanbud). Utöver dessa politiska avstämningar följs
kommunens investeringsprojekt kontinuerligt upp internt inom organisationen via uttalade styrgrupper
bestående av berörda chefer inom projekten. Exploateringsenheten har utifrån detta arbete inom
byggprocessen under det gångna året tagit fram ett dokumenterat förslag till projektmodell för
kommunens byggprojekt.
Sammanfattningsvis anser stadsbyggnadsförvaltningen att det finns en medvetenhet om revisionens
frågeställning och att förvaltningen har en positiv grund för detta fortsatta utvecklingsarbete. Som ett
samlat svar på vilka åtgärder förvaltningen kommer att vidta med anledning av granskningens resultat
och lämnade rekommendationer avser förvaltningen att under år 2021 intensifiera det arbete som
påbörjats och som pågått de senaste åren för att säkerställa att större bygg- och anläggningsprojekt
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi, tid och kvalitet. Detta framgår också av
stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse och de svar på respektive rekommendation som
revisionens ställt till kommunstyrelsen; som en följd av resultatet från den granskning som utförts.

Bakgrund
Vaxholms stad har på några få år haft ett påtagligt växande behov av att planera och genomföra stora
och små investeringsprojekt, såväl bygg- som anläggningsprojekt. Denna utvecklingsfas har för
kommunen medfört ökad efterfrågan på kompetens och erfarna medarbetare samt strukturer och
verktyg för att bemöta kommunstyrelsens behov av stora investeringar med god kvalité och med en
ekonomi i balans.
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Kombinationen av befolkningsstatistik som pekat på en snabbt växande befolkning, inom inte minst
yngre och äldre åldrar, och medvetenheten om utgången av tillfälliga bygglov för tillfälliga lösningar
avseende bland annat förskolor har föranlett ett närmast akut behov av att utreda möjligheterna för
byggnationer av nya samhällsfastigheter. På några få år har exploateringsenheten utökats från en
nyanställd byggprojektledare till att idag ha tre byggprojektledare på plats.
Med hjälp av kompetenta medarbetare, har som revisionsrapporten kunnat konstatera, korrekta
konsult- och entreprenadupphandlingar utförts, nödvändiga konsulter säkerställts till projekten samt så
har projekten bedrivits i enlighet med tecknade entreprenadavtal. Därtill har kommunen inom
organisationen de senaste åren tillsatt styrgrupper för större stadsbyggnadsprojekt och byggprojekt.
Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har tagit fram lokalförsörjningsplaner för långsiktigt på
en övergripande nivå klargöra sina behov av lokaler. Dessa planer utgör en grund för den övergripande
lokalförsörjningsplan som exploateringsenheten påbörjat. Detta är ett arbete som exploateringsenheten
tillsammans med fastighetsenheten avser ta fram för att samlat klargöra kommunens framtida
långsiktiga behov av lokaler samt tänkbara lösningar för hur sådant behov kan tillgodoses.
Utöver detta har byggprojektledare inom projekten även arbetat med olika arbetsgrupper för att brett
förankra projekten. Inom till exempel nytt särskilt boende för äldre (SÄBO) inom Norrberget har vi
använt oss av en referensgrupp och en fokusgrupp. Inom dessa grupper finns till exempel brukare,
kunnigt insatta och särskilt sakkunniga. Därtill har projektet förankrats i en politisk beredningsgrupp
bestående av kommunstyrelsens ordförande samt ordföranden i Socialnämnden. Sammantaget sätt
innebär detta att en projektorganisation med resursallokering tillskapats inom byggprojekten.
Detta samlade arbete vittnar om att ett omfattande arbete pågår inom dessa frågor och att ett
utvecklingsarbete sker. Stödjande dokument finns framtagna för att hantera stora investeringsprojekt
och som eftersträvar politisk transparens med löpande politisk insyn och politiska beslut under
byggprocessens avgörande skeden.
Under år 2019 tillsköts ekonomiska medel för att möjliggöra för exploateringsenheten att införskaffa ett
digitalt projektledningsverktyg. Pandemin under år 2020 i kombination med komplicerad upphandling
medförde att upphandlingen först i slutet av året kunde slutföras. Ett implementeringsarbete pågår och
målsättningen är att kommunens betydelsefulla stadsbyggnadsprojekt och större byggprojekt ska finnas
uppsatta och ingå i projektledningsverktyget före årets slut. Detta projektledningsverktyg medför att
dessa projekt erhåller en total projektöversyn inklusive projektets framfart i tid, kostnader och
omfattning.

Ärendebeskrivning
PwC har under november månad 2020 på uppdrag av förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad
genomfört en granskning avseende bygg- och anläggningsprojekt.
Syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsens säkerställer att större bygg- och anläggningsprojekt
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet.
Granskningen har inom ramen för uppdraget besvarat följande revisionsfrågor:
1. Finns politiska beslut om projektet och vilka underlag låg till grund för beslutet om projektet?
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2. Har en effektiv projektorganisation etablerats där resursallokering och internkommunikation
inom projektet hanteras
3. Finns riktlinjer och rutiner för intern kontroll samt rutiner för riskbedömningar avseende
investeringar och genomförande av större kommunala bygg-och anläggningsprojekt?
4. Har projektet bedrivits i enlighet med tecknade entreprenadavtal?
5. Genomförs kontroller för att säkerställa att en kostnadskontroll fungerar i samband med
projektet?
6. Finns det en överensstämmelse mellan förkalkyl och slutkalkyl avseende projektet?
7. Finns tydliga rutiner för hantering av beställning av tillägg, ändringar och avgående arbete (s.k.
ÄTA) och har dessa följts?
8. Görs analys av orsaker till ev. kostnadsökning? Har fakturor attesterats utifrån gällande
regelverk?

Revisionens rekommendationer och kommunstyrelsens svar:
1. Säkerställa att investeringsprocess formaliseras och dokumenteras i ett styrande dokument.
Svar: Exploateringsenheten har under det gångna året tagit fram ett förslag till projektmodell för
byggprocessen. Denna modell motsvarar den projektmodell som idag finns på
stadsbyggnadsförvaltningen för kommunens stadsbyggnadsprojekt. Föreslagen projektmodell ska
förankras och revideras inom organisationen innan det kan bli ett formellt styrande dokument. Inom
denna modell och på motsvarande sätt för stadsbyggnadsprojektens projektmodell ingår stödjande
mallar och rutiner i form av bilagor. En sådan bilaga föreslås utgöras av Projektdirektiv – ekonomi. Denna
bilaga syftar till det som revisionen rekommenderar; nämligen att i ett styrande dokument dokumentera
en formaliserad investeringsprocess. Ett arbete i enlighet med revisionens rekommendationer är således
påbörjat men ett förvaltningsövergripande förankringsarbete återstår.
Att formalisera investeringsprocessen är ett enhets- och förvaltningsövergripande arbete som förutom
kommunledningskontoret och ekonomienheten även innefattar stadsbyggnadsförvaltningen,
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. I och med att behovet av samhällsnyttiga lokaler och
byggnader vanligtvis i första hand uppmärksammas av berörda verksamheter och dess nämnder innan
kommunstyrelsen delger fastighetsenheten (investeringar under 5 mkr) eller exploateringsenheten ett
utredningsuppdrag för en ny investering är detta ett arbete som berör hela organisationen. Arbetet med
att formalisera investeringsprocessen är också ett arbete kopplat till en formalisering av byggprocessen.
Båda dessa processer behöver följas åt.
Det är således ett mycket omfattande arbete med att formalisera investeringsprocessen. Ett arbete har
som ovan nämnt påbörjats men kommer att ta ytterligare tid att få på plats.
Även om revisionen uppger att en formell dokumenterad investeringsprocess saknas anser
stadsbyggnadsförvaltningen att kommunstyrelsen beretts tillfällen att fatta avgörande beslut om
investeringsprojektens ekonomiska budget samt följa upp projektens budget; vilket framgår och
utvecklas i nedanstående svar.
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2. Säkerställa att samtliga investeringar föregås av ett formellt budgetbeslut med en total
kostnadsbudget och att en löpande uppföljning görs mot denna budget.
Svar: Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att efterfrågat arbete idag utförs men att arbetet kan
förtydligas. Förvaltningen anser att med en formell projektmodell på plats kommer detta arbete
klargöras än mer. Idag finns samtliga pågående större investeringsprojekt upptagna i kommunens måloch budget-dokument. Exploateringsenheten arbetar sedan ett antal år tillbaka utefter den byggprocess
som finns föreslagen i framtagen projektmodell för byggprojekt. Det innebär att samtliga
investeringsprojekt löpande transparant stäms av med kommunstyrelsen via ett antal politiskt
avgörande beslut. Exempel på sådana investeringsbeslut för våra byggprojekt är inriktningsbeslut,
genomförandebeslut, godkännandebeslut (av upphandlingsunderlag) och tilldelningsbeslut (av inkomna
lämnade entreprenadanbud).
Utöver politiska projektbeslut sker kontinuerligt månadsvisa avstämningar av projekten, internt inom
organisationen, genom uttalade styrgrupper för investeringsprojekt och stadsbyggnadsprojekt. Idag
finns totalt 5 uttalade styrgrupper bestående av berörda enhetschefer, förvaltningschefer och
kommunchef. Utöver enskilda styrgrupper enkom för särskilt boende för äldre (SÄBO) på Norrberget,
Vaxholms kajer och stadsbyggnadsprojekt Norrberget finns även en styrgrupp för samlade aktuella
stadsbyggnadsprojekt och en styrgrupp för samlade aktuella skol- och förskoleprojekt. Inom dessa
styrgrupper sker löpande ekonomisk projektuppföljning mot projektens budget.
Efter upphandlad entreprenad sker löpande ekonomisk uppföljning även mot lämnat anbud samt den
betalningsplan som fastställts för entreprenaden.
Exploateringsenheten har under år 2020 handlat upp ett digitalt projektledningsverktyg. Inom detta
verktyg avses kommunens investeringsprojekt ingå och på så sätt kommer också kommunens
byggprojekt ekonomiskt kunna följas upp dagligen utifrån upparbetade kostnader. Byggprojektledare
och berörda projektdeltagare kommer genom detta system erhålla en total projektöversyn inklusive
projektets framfart i tid, kostnader och omfattning. För stunden pågår implementering av
projektledningsverktyget. Målsättningen är att kommunens samtliga större investeringsprojekt ska ingå i
systemet före årets slut.
3. Tydliggöra vilka krav på innehåll som gäller för projektkalkyler för bygg- och anläggningsprojekt.
(Viktigt att anvisningarna tydliggör vilka kostnadspositioner som skall ingå i kalkylen, vem som
ansvarar för att kalkylen tas fram och kvalitetssäkras samt till vem den skall presenteras.)
Svar: Stadsbyggnadsförvaltningen anser att det finns standardiserade branschkrav och uppställningar
för hur en kalkyl tas fram. Även om investeringsprojekten kan variera, med allt från utbyggnation av en
skola, nybyggnation av särskilt boende för äldre (SÄBO) till kajrenoveringar, finns en tydlig uppdelning av
kostnadspositioner mellan byggherrekostnader och entreprenadkostnader samt vad som brukligt ingår
samt vad som i regel inte ingår i framtagandet av kalkyler.
I enlighet med förvaltningens byggprocess och föreslagen projektmodell ska för våra större byggprojekt
en extern oberoende kalkylator svara för framtagandet av kalkyl. I detta syfte har också förvaltningen en
konsultupphandlad kalkylator på plats. Byggprojektledarna på exploateringsenheten ansvarar för
beställning av kalkyler från konsulten, svarar för tillförlitligt underlag i form av projekteringshandlingar
och ritningar samt kvalitetssäkrar utifrån sin kompetens tillförlitligheten i den kalkyl som kalkylatorn
presenteras. I denna kvalitetssäkring ingår också att säkerställa lämpligt ekonomiskt riskpåslag för
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oförutsedda arbeten som medför eventuella merkostnader i projektet. Den oberoende kalkylen
presenteras, i enlighet med förvaltningens byggprocess, till kommunstyrelsen i samband med avgörande
politiska projektbeslut. Dessa beslut är som ovan nämnts, inriktningsbeslut, genomförandebeslut,
godkännandebeslut (av upphandlingsunderlag) och tilldelningsbeslut (för inkomna lämnade
entreprenadanbud).
4. Införa en rutin för löpande riskbedömning av projekt som omfattar en löpande utvärdering och
bedömning av såväl tekniska som ekonomiska risker, vid genomförande av bygg- eller
anläggningsprojekt.
Svar: Inom föreslagen projektmodell ingår förslag till bilaga avseende riskhantering. På motsvarande
sätt, som förvaltningen idag inom projektmodellen för stadsbyggnadsprojekt har en mall/rutin för hur
risker ska hanteras inom ett projekt, föreslås risker hanteras inom våra byggprojekt. Utöver att
dokumentera och belysa risker inom projekten ska dessa risker löpande följas upp samt stämmas av mot
den styrgrupp som projektet svarar mot.
Riskhantering ingår även i det digitala projektledningsverktyg som exploateringsenheten handlat upp.
Genom att föra in aktuella risker för byggprojektet i programmet samt följa upp dessa risker, utifrån ett
stoppljussignals-schema, kan byggprojektledare, projektägare och styrgrupp, löpande följa projektets
risker.
5. Tydliggöra vem som formellt är beställare samt beställarens ombud och vilka som har rätt att
godkänna respektive attestera ändring- och tilläggsbeställningar (s.k. ÄTOR) under
genomförandeprocessen.
Svar: Hantering av ÄTA-arbeten mellan entreprenör och beställare inom ett projekt finns reglerat i det
upphandlingsunderlag som lämnas ut och som fastställs i samband med det entreprenadavtal som
kommunen tecknar med tilldelad entreprenör. Hur kommunen internt i organisationen väljer att fördela
mandat för att godkänna ÄTA-arbeten och attesträtt är en enskild fråga för kommunen. Likaså vem som
formellt är kommunens beställare samt ombud. Ytterst fastställs detta av kommunstyrelsens
delegeringsordning.
Uttalad ansvarig enhet för ett byggprojekt bör kunna ha delegation och mandat att agera som
kommunens formella beställare. Därtill bör byggprojektledaren kunna ha mandat och befogenhet att
driva byggprojekten. Det innebär att byggprojektledaren också ska kunna agera som beställarens
ombud. Såväl byggprojektledaren, projektägaren (vanligtvis en enhetschef) som projektportföljsägaren
(vanligtvis chefen på stadsbyggnadsförvaltningen) bör ha befogenheter att godkänna ändring, tillägg och
avgående arbeten (s.k. ÄTA-arbeten). Detta för att säkerställa att produktionen inte avstannar och i
onödan medför fördyrande projektkostnader. Mandat att godkänna samt därtill mandat att attestera
ÄTA-arbeten bör utformas i proportion till ekonomisk storlek på ÄTA-arbeten samt i relation till
investeringens storlek.
Kommunstyrelsens delegeringsordning är idag begränsad. Inom gällande delegeringsordning för
kommunstyrelsen saknar till exempel både byggprojektledare och chefen för exploateringsenheten
någon form av delegation inom områdena: ”5. Fastighetsärenden” och ”6. Exploatering”. En formell
projektmodell för byggprojekten bör vara samstämmig med gällande delegeringsordning. Det innebär
att en översyn kommer att föreslås ske av kommunstyrelsens delegeringsordning under året i samband
med fastställande av föreslagen projektmodell. Resultatet kommer att presenteras för
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kommunstyrelsen i samband med eventuellt förslag på revidering av kommunstyrelsens
delegeringsordning.

Bedömning
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att vi idag säkerställt behovet av kompetenta byggprojektledare.
Utöver detta arbete har förvaltningen även påbörjat arbetet med att säkerställa nödvändiga dokument,
riktlinjer och rutiner för att säkerställa att kommunstyrelsen genomför investeringsprojekt på
ändamålsenligt enligt sätt utifrån kvalitet och ekonomi. Detta är ett stort och komplext arbete som
fordrar förvaltningsövergripande insatser samt ett fördjupat förankringsarbete innan vi når en
formaliserad byggprocess. Exploateringsenheten har påbörjat detta arbete och framtagna interna
förslag för till exempel byggprocessen och hur vi politiskt förankrar våra investeringsprojekt finns
framtaget. Utöver detta har en upphandling skett under år 2020 avseende ett digitalt
projektledningsverktyg som, utöver formaliserade riktlinjer och rutiner, fordras för att förvaltningen
överskådligt ska kunna bedriva sina bygg- och anläggningsprojekt på ett ändamålsenligt sätt samt
ekonomiskt följa upp risker inom projekten.
Framtagna förslag på riktlinjer och rutiner behöver formaliseras och förankras i organisationen och inom
förvaltningen men också över förvaltningsgränserna. Det är ett stort och komplext arbete som fordrar
bred samsyn mellan tjänstepersoner och politisk ledning, utbildning och informationsinsatser av berörda
intressenter samt översyn av tidigare politiskt beslutade dokument såsom kommunstyrelsens
delegeringsordning och återkommande mål- och budget dokument samt därtill kommunstyrelsens och
nämndernas interna kontrollplaner.
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det finns en medvetenhet om revisionens frågeställning och
att förvaltningen har en positiv grund för detta fortsatta utvecklingsarbete. Som ett samlat svar på vilka
åtgärder förvaltningen kommer att vidta med anledning av granskningens resultat och lämnade
rekommendationer avser förvaltningen att under år 2021 intensifiera det arbete som påbörjats och som
pågått de senaste åren för att säkerställa att större bygg- och anläggningsprojekt bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi, tid och kvalitet. Detta framgår också av
förvaltningens tjänsteskrivelse och de svar på respektive rekommendation som revisionens ställt till
kommunstyrelsen; som en följd av resultatet från den granskning som utförts.

Måluppfyllelse
Föreslagna beslut innebär att kommunen fortsätter ett påbörjat arbete i överensstämmelse med de
kommunövergripande målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Det samlade arbetet med att
formalisera byggprocessen och investeringsprocessen, framtagandet av formella rutiner och riktlinjer för
hur bygg- och anläggningsprojekt bedrivs inklusive riskbedömningar tillsammans med implementeringen
av upphandlat digitalt projektledningsverktyg bidrar tillsammans med förbättrad effektivitet med
ekonomiskt förbättrad kontroll och kvalitet.

Finansiering
Finansiering av fortsatt arbete sker inom nuvarande ram.

Förslagets konsekvenser
Förslaget medför att kommunstyrelsen, via främst dess exploateringsenhet, fortsätter att arbeta aktivt
för att formalisera byggprocessen. Det innebär ett enhets- och förvaltningsövergripande
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förankringsarbete av framtaget förslag till projektmodell för byggprojekten. Arbetet är komplext och
fordrar bred förankring och samsyn inom organisationen varför resurser och betydelsefulla och
avgörande arbetsinsatser även måste ske inom samtliga förvaltningar.
Fortsatt fokus är att säkerställa att hanteringen av kommunens större bygg- och anläggningsprojekt
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet. Inom arbetet för att
säkerställa kvalitet måste inte minst utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen involveras.
Behovet av till exempel ny skola eller ett nytt särskilt boende uppmärksammas i första hand inom
utbildningsförvaltningen respektive socialförvaltningen. Via Barn- och utbildningsnämnden respektive
Socialnämnden fordras förankring med Kommunstyrelsen innan en tydlig politisk beställning kan
utformas.
När det gäller att formalisera en investeringsprocess fordras viktiga och avgörande insatser från både
exploateringsenheten och ekonomienheten. Därtill kan viktiga avgörande inspel fordras från inte minst
fastighetsenheten, som upp till beloppsgränsen 5 miljoner kronor, likt exploateringsenheten svarar för
genomförandet av betydelsefulla investeringsprojekt.
Utöver det medför förslaget fortsatt prioriterat arbete för exploateringsenheten att implementera
upphandlat projektledningsverktyg; i syfte att i första hand erhålla en total projektöversyn för
kommunens större investeringsprojekt, inklusive projektens framfart i tid, kostnader och omfattning.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Richard Hallman, 2021-01-19
Revisionsrapport - Planering och genomförande av bygg.- och anläggningsprojekt, Vaxholms stad,
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC), 2020-11-02
Missiv

Kopia på beslutet till: (tjänsteutlåtandet expedieras tillsammans med beslutet)
För kännedom:

Anders Haglund, förtroendevald revisor Vaxholms stad
Richard Hallman, Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt, Stadsbyggnadsförvaltningen
Susanne Edén, Stadsbyggnadsförvaltningen
Ulrika Strandberg, Utbildningsförvaltningen
Agneta Frantzén, Socialförvaltningen
Koray Kahruman, KLK
Marie Wiklund, KLK
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholm stad har PwC genomfört en
granskning avseende bygg- och anläggningsprojekt. Syftet med denna granskning är
bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att större bygg- och anläggningsprojekt
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet.
Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att
kommunstyrelsen inte helt har säkerställt att större bygg- och anläggningsprojekt
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet.
I tabellen nedan redovisas vår bedömning av de åtta revisionsfrågor som besvarats
inom ramen för granskningen. Motiveringar till bedömning av respektive revisionsfråga
framgår fortlöpande i rapporten.
Revisionsfråga

Bedömning

Finns politiska beslut om projektet och vilka
underlag låg till grund för beslutet om
projektet?

Delvis uppfyllt

Har en effektiv projektorganisation etablerats
där resursallokering och
internkommunikation inom projektet
hanteras?

Delvis uppfyllt

Finns riktlinjer och rutiner för intern kontroll
samt rutiner för riskbedömningar avseende
investeringar och genomförande av större
kommunala bygg-och anläggningsprojekt?

Ej uppfyllt

Har projektet bedrivits i enlighet med
tecknade entreprenadavtal?

Uppfyllt
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Genomförs kontroller för att säkerställa att
en kostnadskontroll fungerar i samband med
projektet?

Ej uppfyllt

Finns det en överensstämmelse mellan
förkalkyl och slutkalkyl avseende projektet?

Ej uppfyllt

Finns tydliga rutiner för hantering av
beställning av tillägg, ändringar och
avgående arbete (s.k. ÄTA) och har dessa
följts?

Delvis uppfyllt

Görs analys av orsaker till ev.
kostnadsökning? Har fakturor attesterats
utifrån gällande regelverk?

Delvis uppfyllt

Rekommendationer
Efter genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen att:
●
●
●

●

●

Säkerställa att investeringsprocess formaliseras och dokumenteras i ett styrande
dokument.
Säkerställa att samtliga investeringar föregås av ett formellt budgetbeslut med en
total kostnadsbudget och att en löpande uppföljning görs mot denna budget.
Tydliggöra vilka krav på innehåll som gäller för projektkalkyler för bygg- och
anläggningsprojekt. (Viktigt att anvisningarna tydliggör vilka kostnadspositioner som
skall ingå i kalkylen, vem som ansvarar för att kalkylen tas fram och kvalitetssäkras
samt till vem den skall presenteras.)
Införa en rutin för löpande riskbedömning av projekt som omfattar en löpande
utvärdering och bedömning av såväl tekniska som ekonomiska risker, vid
genomförande av bygg- eller anläggningsprojekt.
Tydliggöra vem som formellt är beställare samt beställarens ombud och vilka som
har rätt att godkänna respektive attestera ändring- och tilläggsbeställningar (s.k.
ÄTOR) under genomförandeprocessen.
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Inledning
Bakgrund
Processerna inom planering och genomförande av byggprojekt är komplexa,
tidskrävande och innefattar många olika aktörer samtidigt som de finansiella resurserna
är begränsade. Detta kräver utökad kunskap om beslutsprocessen och om
genomförandet. Projektstyrningen måste präglas av ett systemtänkande och en
helhetssyn.
Av Mål och budget 2020-2022 om stadens långsiktiga investeringsplan framgår att
staden planerar att investera för 869,9 miljoner kronor fram till 2026. Staden uttrycker
själva att det finns indikationer på att vissa projekt kommer att kosta mer än vad som
ursprungligen budgeterats för där exempel på skäl anges vara dyra markåtgärder.
Investeringsnivån ligger för 2019 och 2020 på knappt 30 mnkr för att redan 2021 uppgå
till drygt 200 mnkr. De större investeringarna 2021 avser särskilt boende med ca inom
äldreomsorgen ca 100 mkr och nya skolor med ca 65 mnkr samt ishall och kajer med ca
30 mnkr. Vaxholm har ett antal pågående byggprojekt och planerar för ett antal större
projekt kommande år. Vissa av de hittills genomförda projekten har blivit dyrare än
förväntat och det finns risk att även kommande projekt blir dyrare.
Investeringsprocessen har mot den bakgrunden identifierats som ett utvecklingsområde
i revisionens riskanalys för 2020, som konkret objekt för granskningen har Blynäsvikens
förskola valts ut.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att större
bygg- och anläggningsprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven
ekonomi och kvalitet.
Granskningen omfattar följande revisionsfrågor:
●

Finns politiska beslut om projektet och vilka underlag låg till grund för beslutet om
projektet?

●

Har en effektiv projektorganisation etablerats där resursallokering och
internkommunikation inom projektet hanteras?

●

Finns riktlinjer och rutiner för intern kontroll samt rutiner för riskbedömningar
avseende investeringar och genomförande av större kommunala bygg-och
anläggningsprojekt?

●

Har projektet bedrivits i enlighet med tecknade entreprenadavtal?

●

Genomförs kontroller för att säkerställa att en kostnadskontroll fungerar i samband
med projektet?

●

Finns det en överensstämmelse mellan förkalkyl och slutkalkyl avseende projektet?
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●

Finns tydliga rutiner för hantering av beställning av tillägg, ändringar och avgående
arbete (s.k. ÄTA) och har dessa följts?

●

Görs analys av orsaker till ev. kostnadsökning? Har fakturor attesterats utifrån
gällande regelverk?

Revisionskriterier
Följande revisionskriterier tillämpas:
-

Kommunallagen 6 kap 6 §

-

Lagen om offentlig upphandling

-

Delegationsordningar

-

Inköpspolicy

-

Riktlinjer och anvisningar för upphandling och inköp

-

Attestreglemente (reglementet för kontroll av ekonomiska transaktioner)

-

Kontraktsunderlag alternativt program och/eller systemhandlingar.

-

Interna besluts- och kommunikationsvägar

-

Annan relevanta dokument

Avgränsning
Granskningen omfattar huvudsakligen kommunstyrelsen men omfattar även barn- och
utbildningsnämnden (som initiativtagare till byggnation och ev. krav på utformning av
förskolan).
I övrigt se avsnitten bakgrund och revisionsfrågor.

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentanalys av för granskningen relevant
dokumentation samt genom intervjuer. Granskade dokument framgår av bilaga 1. I
samband med intervjuerna har vi tagit del av dokumentation som berör granskningens
frågeställningar.
Följande funktioner har intervjuats inom ramen för granskningen:
●
●
●
●
●
●

Ekonomichef
Ekonomicontroller för projektet
Upphandlingschef
Kommunchef
Exploateringschef
Projektledare för det granskade projektet

Urval av projekt har skett utifrån risk- och väsentlighet där projektet Blynäsvikens
förskola har valts ut.
Samtliga vilka medverkat i intervju inom ramen för granskningen har haft möjlighet att
sakgranska rapportutkast inför färdigställande.
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Iakttagelser och bedömningar
1. Finns politiska beslut om projektet och vilka underlag låg till grund för
beslutet om projektet?
Iakttagelser
Blynäsvikens förskola
Planerings- och byggprocessen avseende anläggningsprojektet “Blynäsvikens förskola”
sträcker sig mellan 2017-2019. Bakgrunden till projektets uppkomst bottnar i en
omfattande bostadsexploatering på Norrberget, vilket medförde att två förskolor
behövde evakueras till provisoriska lokaler för att denna exploatering skulle kunna
genomföras. Tillsammans med det övergripande kommunala behovet att omstrukturera
lokalplaceringen för förskoleverksamheten bedömdes en provisorisk paviljonglösning för
evakuering av de två förskolorna lämplig.
Projektet Blynäsvikens förskola ingår som ett rambeslut för investeringar 2017-2019
kopplat till exploateringen av Norrberget. Investeringsramen är beslutad av fullmäktige. I
revisionens granskning av delårsrapporten 2019 och tillhörande utlåtande
konstaterades att det inte fanns något specificerat anslag för denna investering. Denna
investering ingick istället i ett större nettoanslag och gav inte fullmäktige förutsättningar
att fatta ett tydligt beslut rörande denna investering.
Av intervjuer framgår att det finns avsatta medel på 15 mnkr. Detta kan verifieras i
årsredovisning 2019 som beslutats av kommunfullmäktige. Kalkylen uppges i intervju
vara baserad på erfarenhetsvärden. Vidare saknas det någon närmare beskrivning av
fördelning av projektbudget mellan entreprenad och byggherre.
Kommunen saknade vid tillfället ramavtal med markentreprenör och ett
förfrågningsunderlag gällande mark- och grundarbeten togs fram av
exploateringsenheten där anbudsförfrågan lämnades ut. Kommunstyrelsen har
2018-02-08 § 5 tilldelat exploateringschefen befogenhet att fatta beslut om tilldelning i
aktuellt ärende.
Kommunstyrelsen tog i februari 2019 (2019-02-01) beslut om tilldelning av kontrakt till
vald entreprenör avseende upphandlingen av mark- och byggentreprenad för
etableringen av Blynäsvikens förskola. Kontraktsvärde är 15 997 000 kr, exkl moms.
Inom ramen för granskningen har även följande politiska beslut noterats:
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2017 (2017-03-23 § 35) att exploateringsenheten får
i uppdrag att utreda möjligheterna för en provisorisk förskola på två tänkbara tomter
inom den kommunala fastigheten Vaxön 1:14. I beslutet framgår även att
exploateringsenheten får i uppdrag att söka bygglov för provisoriska paviljonger inom
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Vaxön 1:14 om kommande utredningar medger lämplighet för sådan markanvändning.
Inga ekonomiska kalkyler eller kostnadsbedömningar av projektet redovisas i beslutet.
I juni 2017 (2017-06-26 §17) tas ett beslut av kommunstyrelsens ordförande
(ordförandebeslut) avseende att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att avropa och
beställa ersättningspavilion(er) inrymmande 6 förskoleavdelningar att monteras upp på
fastigheten Vaxön 1:14. Vi noterar att beslutet fattats med stöd av Allmänt p 1.1 i
kommunstyrelsens delegationsordning avseende brådskande beslut.
Den 8 februari 2018 (2018-02-08 § 5) beslutar kommunstyrelsen att
stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillfälligt ställa upp förskolepaviljong/-er för
ca 120 barn på tomten kallad Vitsippan, vid Blynäs, del av Vaxö 1:14. Av beslutat
framgår även att:
-

Exploateringschefen får i uppdrag att fatta beslut om att godkänna erforderliga
upphandlingsdokument och fatta beslut om tilldelning som fordras för uppställande
av paviljong/er, iordningställande av mark och därtill hörande åtgärder för
möjliggörande av förskoleverksamhet.

-

Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med information om
ekonomisk redovisning av kostnader för projektet.

Bedömning
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.
Bedömningen baseras på följande grunder:
●

Det finns politiska beslut för projektet. Fullmäktige har avsatt rambudget till
investeringar. Kommunstyrelsen har vid ett flertal tillfällen fattat beslut som rör
projektet.

●

Underlag för beslut utgörs bland annat av ekonomisk kalkyl. Granskningen kan inte
belägga att kalkyl avseende uppskattade kapitalkostnader och driftkostnader utgjort
underlag inför beslut, vilket är en brist.

2. Har en effektiv projektorganisation etablerats där resursallokering och
intern kommunikation inom projektet hanteras?
Iakttagelser
Styrgrupp
Av beslutsprotokoll avseende investeringsbeslut framgår att ingen formell styrgrupp
utsågs för att bistå projektet med klargöranden om genomföranden och vara
beslutsmässig vid frågeställningar om exempelvis att realistiska krav ställs utifrån
projektets förutsättningar.
Enligt intervjuer har dock löpande avstämningar om projektet skett i den s.k. styrgruppen
för förskola och skola. Styrgruppen bestående av kommunchef, stadsbyggnadschef,
planchef, fastighetschef, byggprojektledare, exploateringschef, utbildningschef samt
lokal strateg för utbildningsförvaltningen. Styrgruppen har ingen formell
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arbetsbeskrivning men där träffar hålls ca en gång i månaden, där projektet
Blynäsvikens förskola ingick. Vi har tagit del av minnesanteckningar från dessa möten
som rör projektet Blynäsvikens förskola. Av minnesanteckningar framgår att mötena har
fungerat som ett forum för informationsdelning, samordning och informellt
beslutsfattande.
Projektgrupp
Någon formellt utsedd projektgrupp har inte funnits. Det som närmast kan liknas vid en
projektgrupp har under projektets gång bestått av byggprojektledaren som tillsammans
med kontaktpersoner inom utbildningsförvaltningen närmare gått igenom upplägg och
utformning av projektet. Utöver detta har även externa resurser knutits av
byggprojektledaren vid behov i form av externa konsulter. Där externa konsulter har
bistått projektet med teknisk kompetens inom olika områden till exempel VVS, EL och
Mark.
Projektplan
I en projektplan läggs bland annat gemensamma mål och riktlinjer för projektet,
övergripande beskrivning av projektets omfattning, tidplan, synpunkter och klagomål,
uppföljning och rapportering samt hur ansvar och befogenheter för projektansvariga ska
fördelas mellan parterna i projektet. Vår granskning kan inte styrka att det upprättats
någon projektplan för projektet vilket vi anser är en kvalitetsbrist.
Bedömning
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.
Bedömningen baseras på att:
●

Det finns en ledningsorganisation för projektet. Projektorganisationen har haft
regelbundna möten där information, resurser, samordning och beslut fattats.
Företrädare för projektet upplever att projektorganisationen i stort varit effektiv.

●

En brist är att projektledningsorganisationen inte formaliserats där det
dokumenterats ansvar och roller i projektet. En annan brist är att det inte finns en
projektplan för projektet.

3. Finns riktlinjer och rutiner för intern kontroll samt rutiner för
riskbedömningar avseende investeringar och genomförande av större
kommunala bygg-och anläggningsprojekt?
Iakttagelser
Intern kontroll
Enligt kommunens riktlinje för internkontroll (2019-02-07, Dnr 2018/115.049) är det
kommunstyrelsen som ansvarar för att en samlad bedömning av kommunens
internkontroll genomförs med utgångspunkt från nämndernas internkontrollplaner och
uppföljningsrapporter samt revisorernas rapporter.
Kommunstyrelsen har dessutom samma ansvar som nämnderna att se till att den
interna kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten. Som grund för planering av
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internkontroll ska kommunstyrelsen årligen vara delaktig i bedömning och hantering av
risker med utgångspunkt från förvaltningens riskanalys. Kommunstyrelsen ska därefter
upprätta en internkontrollplan. Nämnderna har ansvaret för att den interna kontrollen
inom sitt verksamhetsområde är tillräcklig. Som grund för planering av internkontroll ska
varje enskild nämnd årligen vara delaktig i bedömning och hantering av risker med
utgångspunkt från förvaltningens riskanalys. Var och en av nämnderna ska därefter
upprätta en internkontrollplan.
Interkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner
som finns inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en
bedömning av sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning
av vilka konsekvenser det skulle få om det sker.
De förebyggande åtgärder och kontrollmoment som beslutades i respektive
internkontrollplan ska följas upp och rapporteras i en uppföljningsrapport som delges
respektive nämnd i samband med årsredovisningen, men som ett eget ärende.
Nämndernas uppföljningsrapporter ska därefter delges kommunstyrelsen och
revisorerna.
I internkontrollplanen framgår ett kontrollmoment avseende förseningar i plan- och
genomförandeprocessen vid stadsbyggnadsprojekt. Kontrollmomentet utförs av
exploateringschef och innefattar löpande utvärdering av avvikelser kopplade till
stadsbyggnadsprojekt. Vår granskning kan vid granskningstillfället inte bekräfta huruvida
detta har skett eller ej avseende projektet Blynäsvikens förskola.
Rutiner för genomförande av bygg- och anläggningsprojekt
Vår granskning kan inte styrka styrande dokumentation inom området som närmare
beskriver genomförande och slutredovisning av kommunala bygg- och
anläggningsprojekt.
Enligt stadsbyggnadsförvaltningens projektledningsmodell (daterad 2015-11-30) ska
riskanalys som syftar till att identifiera och värdera risker samt åtgärder som minskar
riskerna alternativt mildra konsekvenserna göras enligt en framtagen mall. Vår
granskning kan inte styrka att detta har genomförts för projektet.
Vi har inom ramen för granskningen inte tagit del av någon teknisk riskinventering
kopplad till analys och uppföljning av ekonomiska risker i projektet och hur dessa har
beaktats under projektets genomförande. Av intervju framgår att man vid genomförandet
av detta projekt i praktiken utgått från den erfarenhet som byggprojektledaren har med
sig i sin profession.
Vi har inom ramen för denna granskning tagit del av ett PM avseende anvisning för
planering och genomförande vid byggnation av verksamhetslokaler. Skriften är
upprättad av kommunchefen (2020-01-31) och beskriver närmare ett antal konkreta
förslag på åtgärder inom området. Av dokumentet framgår bland annat förslag till
åtgärder avseende:
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-

att utarbeta riktlinjer och rutiner som tydliggör roller och ansvar
att säkerställa löpande ekonomisk rapportering inom projektets ram till den politiska
organisationen
att beskriva och kartlägga byggprocessen

Vår granskning kan dock inte styrka att dokumentet är antaget på politisk nivå.
Bedömning
Revisionsfrågan bedöms som ej uppfylld.
Bedömningen baseras på att:
●

I internkontrollplanen framgår ett kontrollmoment avseende förseningar i plan- och
genomförandeprocessen vid stadsbyggnadsprojekt. Vår granskning kan dock vid
granskningstillfället inte bekräfta huruvida detta har skett eller ej avseende projektet
Blynäsvikens förskola.

●

Det saknas centrala styrdokument såsom riktlinjer för investeringsstyrning och
anvisningar för genomförande och slutredovisning av kommunala bygg- och
anläggningsprojekt.

●

Granskningen kan inte styrka att någon riskanalys som syftar till att identifiera risker
med förslag på åtgärder för minska riskerna har genomförts.

4. Har projektet bedrivits i enlighet med tecknade entreprenadavtal?
Iakttagelser
De två huvudsakliga överenskommelser för etableringen av Blynäsvikens förskola
utgörs i huvudsak av mark- och byggentreprenad på fastigheten Vaxö 1:14 samt
etablering av flyttbara förskolepaviljonger. Dessa kan närmare beskrivas enligt följande:
●

Avtal avseende mark- och byggarbeten i samband med paviljongmontage för
förskola på fastigheten Vaxön 1:14 ingicks 2019-02-19. Avtal innefattar mark- och
byggarbeten till en summa om 15 997 000 kr, exkl moms. Därutöver återfinns även
skrivelse avseende option (som inte aktiverades) på en parkeringsplats som uppgår
till 396 000 kr exkl moms.

●

Avtal om etablering av flyttbar förskolepaviljong ingicks 2017-07-11. Avtal
innefattade förhyrning av 34 st förskolemoduler till en hyreskostnad om 176 100 kr
(exkl. moms) per månad och en initial hyresperiod om 36 månader. Därutöver
tillkommer engångskostnader om 1 805 000 kr (exkl. moms).

Förfrågningsunderlag gällande mark- och grundarbeten togs fram av
exploateringsenheten där anbudsförfrågan lämnades ut. Upphandlingsdokumenten togs
fram av en projektgrupp för upphandlingen bestående av representanter från
Stadsbyggnadsförvaltningens exploateringsenheten och upphandlingsenheten.
Förfrågningsunderlaget godkändes av exploateringschefen med stöd av
kommunstyrelsens beslut 2018-02-08 § 5. Upphandlingen skedde elektroniskt genom
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stadens upphandlingssystem Visma och annonsen publicerades 2018-12-11. Vid
anbudsöppningen 2019-01-22 konstaterades att en (1) leverantör inkommit med anbud.
Mark- och byggentreprenaden upphandlades som utförarentreprenad. Upphandlad
entreprenör har efter genomförd upphandling övertagit kommunens roll som
samordningsansvarig för samtliga arbeten inklusive av kommunen upphandlad
paviljongleverantör.
Vid genomgång av förfrågan, offert samt startmötesprotokoll framgår att tidplaner och
betalplaner för respektive entreprenad tagits fram. En översiktlig genomgång av erhållna
byggmötesprotokoll för de olika entreprenaderna visar att beställaren och
entreprenörerna löpande behandlar tekniska frågor, samordningsfrågor, ÄTOR, tekniska
frågor samt status för entreprenadens ekonomi och utfall mot tidplan.
Inget under våra intervjuer eller vid genomgång av erhållet underlag visar annat än att
arbetena bedrivits enligt vad som anges i upphandlingsunderlag. Av erhållet underlag
framgår att byggmötena har hållits med två veckors mellanrum. Byggmöten har haft en
enhetlig struktur och det noteras vid mötet vem som skall ansvara för de olika punkter
som behandlas. Tidplan, ekonomi, handlingar, hinder och störningar m.m. är stående
punkter i byggmötesprotokoll. Av byggmötesprotokollen framgår även att frågor om
ÄTOR löpande behandlas vid ekonomi- och byggmöten.
I intervju uppges att projektet Blynäsvikens Förskola i allt väsentligt motsvarat uppställda
funktionskrav.
Bedömning
Revisionsfrågan bedöms som uppfylld.
Bedömningen baseras på att:
●

Dokumentation verifierar att projektarbetet har bedrivits i enlighet med tecknade
avtal. Startmöten och återkommande byggmöten har hållits på avsett sätt.

●

Företrädare för projektet upplever att projektet i allt väsentligt bedrivits i enlighet med
tecknade avtal.

5. Genomförs kontroller för att säkerställa att en kostnadskontroll fungerar
i samband med projektet?
Iakttagelser
Vår granskning visar att skriftliga riktlinjer eller rutiner saknas för när och hur
kostnadskontroller ska genomföras för ett pågående investeringsprojekt. Vi kan inte
heller styrka att riktlinjer eller rutiner finns som tydliggör när återrapportering av
uppstådda avvikelser mot till exempel budget och avvikelser i beslutad tidplan ska ske.
Av intervjuer framgår att det funnits svårigheter i att kunna bedöma tillförlitligheten av
kostnadsutvecklingen eftersom projektstyrningsverktyg för löpande uppföljning av
projekt har saknats under projektet genomförande. Det har inte heller funnits någon
annan typ av stödsystem för hantering av dokumentation inom projektet eller för att
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kunna göra kostnadsprognoser. Vidare framgår att det i praktiken varit
byggprojektledarnas erfarenhet av branschen som man utgått ifrån.
Bedömning
Revisionsfrågan bedöms som ej uppfylld.
Bedömningen är baserad på följande grunder:
●

Det saknas skriftliga riktlinjer eller rutiner för när och hur kostnadskontroller ska
genomföras för ett pågående investeringsprojekt.

●

Granskningen kan inte belägga att det i aktuellt projekt genomförts kontroller för att
säkerställer en god kostnadskontroll.

6. Finns det en överensstämmelse mellan kalkyl och utfall avseende
projektet?
Iakttagelser
Av erhållen sammanställning över projektets utfall framgår att projektets slutliga utgift
uppgår till cirka 20,6 mnkr jämfört med den initiala bedömningen om 15 mnkr. Vilket
motsvarar en utgiftsökning om cirka 37,3 procent.
Av intervjuer framgår att den initiala uppskattningen delvis bygger på grova ekonomiska
uppskattningar. Stor anledning tycks ha varit avsaknaden av relevant
undersökningsunderlag. Vidare framgår att den initiala budgeten på 15 mnkr var satt
utifrån att det enbart skulle bli två mindre förskolor. Denna budget blev sedan justerad till
19,4 mnkr (inklusive exploateringsbidrag och hyresintäkter) utifrån att
förskoleverksamheten i privat regi (montessori) och den kommunal verksamhet skulle
gå skilda vägar.
Något som vid flertalet intervjuer särskilt framhävs som ett utvecklingsområde avser att
tillräckliga underlag för ett projekt finns framtaget, detta för att exempelvis kunna göra
mer korrekta uppskattningar. Av intervjuer framgår att det upplevs som problematiskt att
budget formas innan man har gjort djupare analys av projektets förutsättningar för att
bättre bedöma projektets kostnader/utgifter. I intervju framkom att det tilldelade medlet
för projektet från 2017 innehöll redan upparbetade utgifter innan upphandling av markoch byggentreprenaden startades.
Vi noterar i sammanhanget att projektet ekonomiskt har slutredovisats genom att ifylld
slutblankett lämnats till ekonomienheten med tillhörande komponentindelning.
Bedömning
Revisionsfrågan bedöms som ej uppfylld.
Bedömningen är baserad på följande grund:
●

Slutredovisning för projektet avviker betydligt mot upprättad förkalkyl. Projektet
redovisar en utgiftsökning om cirka 37,3 procent mot förkalkyl.
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●

Initial kalkyl vilken har legat till grund för budgetering av projektet är övergripande
och baserad på en grov uppskattning. Bristen på en väl genomarbetad
kostnadskalkyl har skapat osäkerhet i projektet vilket medfört att projektledarens
uppdrag varit mer komplicerat än nödvändigt under projektet.

7. Finns tydliga rutiner för hantering av beställning av tillägg, ändringar
och avgående arbete (s.k. ÄTA) och har dessa följts?
Iakttagelser
Rutiner och regler för hantering av ÄTA
Enligt Administrativa föreskrifter AFC 23 ska ÄTA-arbeten, oavsett belopp beställas och
godkännas skriftligen av kommunen. ÄTA-arbeten som utförts utan skriftlig beställning
berättigar inte till ersättning för nedlagt arbete.
Vår granskning kan inte styrka att tydliga rutiner finns utarbetade för hur kostnader
avseende uppstådda ÄTOR ska hanteras inom pågående byggprojekt. Av intervjuer
framgår att ansvar och befogenheter generellt upplevs som otydliga kopplat till hantering
av ÄTOR. Hantering av ÄTA inom projektet uppges har hanterats genom upprättad
projektorganisation.
Enligt intervju anges handläggningsordningen för ev kostnadsöverskridande inom ramen
för pågående projekt otydlig och ej formaliserad. Vi kan vidare inte styrka att någon
slutrapportering av projektet skett till kommunstyrelsen. Av intervjuer framgår att endast
ekonomisk slutrapportering till ekonomienhet, enligt framtagen mall, gjorts. Någon
skriftlig eller muntlig slutrapportering avseende projektet till kommunstyrelsen uppges
inte ha skett.
Granskning erhållna ÄTA-underlag
Av genomgång av erhållna byggmötesprotokoll framgår att ÄTA rapporterats och
behandlas löpande vid ekonomi- och byggmöten. Det noteras dock inte i
byggmötesprotokoll vilka underlag som bilagts anmälda ÄTOR. I de separata
ekonomimöten har ÄTOR diskuterats och redogjorts för mer utförligt. Totalt har 23
ÄTOR ålagts projektet till en summa av ca 1,3 mnkr vilket motsvarar en
kostnadsavvikelse om 8,6 %1.
Separata ÄTA-sammanställningar har inom ramen för revisionen erhållits för samtliga
entreprenader. En översiktlig genomgång av ÄTA sammanställning visar att det finns
övergripande underlag till ÄTOR:orna inklusive kostnadsberäkningar.
Den huvudsakliga dokumentation för ÄTA avseende projektet är daterad 2019-08-13.
Dokumentationen uppges i intervju omfatta majoriteten av ÄTA-kostnader och innehåller
bland annat information om ÄTA-nummer, status (åtgärdat, Godkänt/Utgår/Åtgärdas).
Vidare innehåller ÄTA-journalen uppgift om ersättningsform och begärt belopp

1

(15 000 000/1 300 000 = 0,08666667).
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förknippad med anmäld ÄTA, samt vilket belopp som godkänts av beställare och vilket
datum detta skett.
Bedömning
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.
●

Det har inte funnits en tydlig rutin för att hantera ÄTOR i aktuellt projekt. Hantering av ÄTA
inom projektet har hanterats genom upprättad projektorganisation.

●

Granskningen har de behandlats vid byggmöten och redogjorts närmare för vid
ekonomimöten. En brist är att ansvar och befogenheter generellt upplevs som otydliga
kopplat till hantering av ÄTOR.

●

Översiktlig genomgång av erhållna ÄTA-sammanställningar och ÄTA-underlag visar att
samtliga ÄTA-kostnader inom projektet finns dokumenterade.

8. Görs analys av orsaker till ev. kostnadsökning? Har fakturor attesteras
utifrån gällande regelverk?
Iakttagelser
Vår granskning kan inte styrka att mer strukturerade analyser av orsaker till
utgifts-/kostnadsökningar till följd av ÄTOR genomförts i syfte att tydliggöra vilka typer av
ÄTA-kostnader som uppstått inom projektet och deras påverkan på projektets ekonomi.
Analys av orsaker till ev. kostnadsökningar uppges hanteras löpande på plats av
byggprojektledare. I granskade underlag för ÄTOR beskrivs i begränsad utsträckning
orsak till uppstådd ÄTA samt i de fall där orsak finns beskrivet framgår endast
övergripande och kortfattad information avseende orsak.
Inom ramen för kommunstyrelsens internkontrollarbete genomförs stickprovskontroller
på kommunens fakturor utifrån internkontrollplan för ekonomienheten. Följande
kontrollmoment genomförs utifrån kommunstyrelsens internkontrollplan:
●

Löpande stickprov avseende felaktigheter vid kundfakturering - Ekonomicontroller

●

Stickprov (10 st) avseende felaktigheter vid köp av varor och tjänster Ekonomicontroller

Vaxholms stads attestreglemente gäller för stadens samtliga externa och interna
ekonomiska transaktioner. I attestreglementet finns följande definitioner för de tre
attesträtter som förekommer i stadens system:
●

Beslutsattest - person ansvarig för att utföra kontroller av att transaktionen är
beslutad och ryms inom den budgetram som delegerats till beslutattestant, samt
kontrollera att kontering skett på ett korrekt sätt.

●

Granskningsattest - person ansvarig för att utföra kontroll av att fakturaadressen är
korrekt, att beställningen har skett korrekt och att varan/tjänsten är levererad till rätt
kvantitet, kvalitet och pris. Även kontrollera att fakturan är rätt uträknad samt att den
innehåller korrekta betalningsvillkor.
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●

Utanordningsattest – person ansvarig för att kontrollera att transaktionen attesterats av
behöriga personer samt att kontering skett. Utanordningsattest ska ske före betalning eller
innan registrering av faktura för betalning.

Av attestreglemente framgår att grundregeln är att förvaltningschef har generell
beslutsattesträtt inom ramen för fastställd budget och bär själv ansvaret för dessa
transaktioner. Förvaltningschef kan även vidaredelegera beslutsattesträtt till underställd
personal, dock för beslutsattesträtt som delegerats vidare inte vara av annan omfattning
än den egna beslutsattesträtten.
En stickprovskontroll omfattande 5 fakturor till ett totalt belopp om ca 50 tkr har
genomförts med avseende på att mottagningsattest och beslutattest är gjorda av olika
personer samt att faktura attesterats av behörig beslutattestant. Kontrollen genomfördes
utan anmärkning. Stickprovskontrollen visar att fastighetschef samt exploateringschef
beslutattesterat 4 av 5 fakturor och att tillfällig exploateringschef har beslutattesterat 1
faktura. Avstämning har gjorts mot upprättad attestinstruktion.
Bedömning
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.
Bedömningen är baserad på följande grunder:
●

Analys av orsaker till uppstådda ÄTA-kostnader inom projektet beskrivs inom ramen
för den löpande hanteringen av ÄTOR vid ekonomi- och byggmöten. Ingen
sammantagen analys har dock genomförts som närmare tydliggör orsaker till
överskridande kostnader och påverkan på projektets ekonomi.

●

Stickprovskontroll visar att attestkontroll av leverantörsfakturor skett i enlighet med
gällande regelverk/delegation.
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2020-11-02

Carin Hultgren

Said Ashrafi

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholm stad enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från 2020-04-23. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Bilaga
Granskade underlag
Följande underlag har genomgåtts som del av granskningen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Politiska beslutsprotokoll där projektet behandlats.
Mål och budget
Förkalkyl och slutkalkyl
Internkontrollreglemente
Arbetsbeskrivning för projektledare
LOU och kommunens inköps- och upphandlingspolicy samt förfrågningsunderlaget
Avtal med totalentreprenören och dessa bilagor
Riktlinjer mot mutor och annan otillbörlig påverkan
Protokoll/lägesrapporter från projektmöten/byggmöten;
○ Ekonomiska rapportering gällande projektet samt prognoser
○ Dokumentation av ÄTOR
○ Dokumenterad kostnadsuppföljning/kontroll av kommunen.
Policy mot oegentligheter
PM byggprojekt styrning och ledning
Upphandlings- och inköpspolicy
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Revisorerna

2020-11-02

Till:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Kommunfullmäktige

Revisionsrapport: Planering och genomförande av bygg- och
anläggningsprojekt
Vi, de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad, har uppdragit till PwC att genomföra
en granskning avseende planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att större
bygg- och anläggningsprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven
ekonomi och kvalitet.
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att
kommunstyrelsen inte helt har säkerställt att större bygg- och anläggningsprojekt
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet.
Bedömningen bygger på de åtta revisionsfrågor som besvarats inom ramen för
granskningen och framgår av tabellen nedan. Motiveringar till bedömning av respektive
revisionsfråga framgår av bifogad revisionsrapport.
Revisionsfråga

Bedömning

Finns politiska beslut om projektet och vilka underlag
låg till grund för beslutet om projektet?

Delvis uppfyllt

Har en effektiv projektorganisation etablerats där
resursallokering och internkommunikation inom
projektet hanteras?

Delvis uppfyllt

Finns riktlinjer och rutiner för intern kontroll samt
rutiner för riskbedömningar avseende investeringar
och genomförande av större kommunala bygg-och
anläggningsprojekt?

Ej uppfyllt

Har projektet bedrivits i enlighet med tecknade
entreprenadavtal?

Uppfyllt

874

Genomförs kontroller för att säkerställa att en
kostnadskontroll fungerar i samband med projektet?

Ej uppfyllt

Finns det en överensstämmelse mellan förkalkyl och
slutkalkyl avseende projektet?

Ej uppfyllt

Finns tydliga rutiner för hantering av beställning av
tillägg, ändringar och avgående arbete (s.k. ÄTA)
och har dessa följts?

Delvis uppfyllt

Görs analys av orsaker till ev. kostnadsökning? Har
fakturor attesterats utifrån gällande regelverk?

Delvis uppfyllt

Vi anser att identifierade brister är allvarliga och att det är av synnerligen stor vikt att
kommunstyrelsen snarast vidtar adekvata åtgärder för att säkerställa genomförandet av
framtida bygg- och anläggningsprojekt.
Efter genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen att:


Säkerställa att investeringsprocess formaliseras och dokumenteras i ett styrande
dokument.



Säkerställa att samtliga investeringar föregås av ett formellt budgetbeslut med en
total kostnadsbudget och att en löpande uppföljning görs mot denna budget.



Tydliggöra vilka krav på innehåll som gäller för projektkalkyler för bygg- och
anläggningsprojekt. (Viktigt att anvisningarna tydliggör vilka kostnadspositioner
som skall ingå i kalkylen, vem som ansvarar för att kalkylen tas fram och
kvalitetssäkras samt till vem den skall presenteras.)



Införa en rutin för löpande riskbedömning av projekt som omfattar en löpande
utvärdering och bedömning av såväl tekniska som ekonomiska risker, vid
genomförande av bygg- eller anläggningsprojekt.



Tydliggöra vem som formellt är beställare samt beställarens ombud och vilka som
har rätt att godkänna respektive attestera ändring- och tilläggsbeställningar (s.k.
ÄTOR) under genomförandeprocessen.
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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 Kommunstyrelsen för yttrande senast den 31 januari 2021 samt
till Kommunfullmäktige för kännedom.
För Vaxholms stads förtroendevalda revisorer

Anders Haglund
Ordförande
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Protokoll Kommunstyrelsen
2021-03-25
Änr KS 2020/235.007
1 av 1

§ 54 Svar på revisorernas kompletterande frågor kring förstudie
tillgänglighet och service 2020 Vaxholm
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en förstudie avseende service och
tillgänglighet. Syftet är att ge revisionen underlag för bedömning om en fördjupad granskning av
området bör genomföras. Förstudien belyser aktuell lagstiftning, vilka riktlinjer som finns på området,
vilka mål nämnderna har satt upp samt vilken uppföljning som görs inom området.
Utifrån genomförd förstudie bedömer inte revisionen att det finns något behov av att genomföra en
fördjupad granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med service och tillgänglighet.
Revisionen har önskat att samtliga nämnder kompletterar med nedanstående frågeställningar:
1. Hur arbetar nämnder för att leva upp till medborgarnas krav på en hög tillgänglighet och ett gott
bemötande?
2. Hur ser arbetet ut i praktiken på enhetsnivå med frågor rörande exempelvis svarstider på
telefon och e-post, telefondisciplin m.m?
Nämnderna har besvarat frågorna utifrån de olika verksamheternas perspektiv på tillgänglighet och
service. Nämndernas svar lämnas vidare till kommunfullmäktige för information.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Anette Lingesund, 2021-02-23
Missiv från revisorerna angående tillgänglighet och service, 2020-12-14
Revisionsrapport, Förstudie - service och tillgänglighet 2020 Vaxholm, 2020-12-14
Protokollsutdrag SN 2021-02-16/§ 4
Tjänsteutlåtande SN, Svar på revisorernas fråga om tillgänglighet och service, inkom 2021-02-19
Protokollsutdrag BUN 2021-02-08/§ 6
Tjänsteutlåtande BUN, Barn- och utbildningsnämndens svar på revisorernas förstudie: service och
tillgänglighet, inkom 2021-02-10
Protokollsutdrag SBN 2021-02-17/§ 11
Tjänsteutlåtande SBN, Stadsbyggnadsnämndens svar på revisorernas förstudie om tillgänglighet och
service, inkom 2021-02-23
Protokollsutdrag TFK 2021-02-18/§ 5
Tjänsteutlåtande TFK, Svar angående Förstudie Tillgänglighet och service, inkom 2021-02-26

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-02-23
Änr KS 2020/235.007
1 av 2
Kommunledningskontoret
Anette Lingesund
Nämndsekreterare/utredare

Nämndernas svar på revisorernas kompletterande frågor kring
förstudie tillgänglighet och service 2020 Vaxholm
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en förstudie avseende service och
tillgänglighet. Syftet är att ge revisionen underlag för bedömning om en fördjupad granskning av
området bör genomföras. Förstudien belyser aktuell lagstiftning, vilka riktlinjer som finns på området,
vilka mål nämnderna har satt upp samt vilken uppföljning som görs inom området.
Utifrån genomförd förstudie bedömer inte revisionen att det finns något behov av att genomföra en
fördjupad granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med service och tillgänglighet.
Revisionen har önskat att samtliga nämnder kompletterar med nedanstående frågeställningar:
1. Hur arbetar nämnder för att leva upp till medborgarnas krav på en hög tillgänglighet och ett gott
bemötande?
2. Hur ser arbetet ut i praktiken på enhetsnivå med frågor rörande exempelvis svarstider på
telefon och e-post, telefondisciplin m.m?
Nämnderna har besvarat frågorna utifrån de olika verksamheternas perspektiv på tillgänglighet och
service. Nämndernas svar lämnas vidare till kommunfullmäktige för information.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Anette Lingesund, 2021-02-23
Missiv från revisorerna angående tillgänglighet och service, 2020-12-14
Revisionsrapport, Förstudie - service och tillgänglighet 2020 Vaxholm, 2020-12-14
Protokollsutdrag SN 2021-02-16/§ 4
Tjänsteutlåtande SN, Svar på revisorernas fråga om tillgänglighet och service, inkom 2021-02-19
Protokollsutdrag BUN 2021-02-08/§ 6
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Besök: Eriksövägen 27

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

2021-02-23
Änr KS 2020/235.007
2 av 2

Tjänsteutlåtande BUN, Barn- och utbildningsnämndens svar på revisorernas förstudie: service och
tillgänglighet, inkom 2021-02-10
Protokollsutdrag SBN 2021-02-17/§ 11
Tjänsteutlåtande SBN, Stadsbyggnadsnämndens svar på revisorernas förstudie om tillgänglighet och
service, inkom 2021-02-23
Protokollsutdrag TFK 2021-02-18/§ 5
Tjänsteutlåtande TFK, Svar angående Förstudie Tillgänglighet och service, inkom 2021-02-26

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Kansliet
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Revisorerna

2020-12-08

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

Förstudie: Service och tillgänglighet
Vi, de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad, har uppdragit till PwC att genomföra
en fördjupad riskanalys i form av en förstudie avseende service och tillgänglighet
avseende riktlinjer på området, målsättningar och uppföljning av dessa.
I förstudien konstateras att det finns riktlinjer som berör området och att det finns mål
kring service och tillgänglighet fastställda i Mål och budget.
Målen följs upp inom ramen för stadens mål- och budgetprocess. Uppföljning av målen
som avser service och tillgänglighet görs bl.a. genom olika enkätundersökningar som
redovisas på en aggregerad nivå i delårsrapport och årsredovisning.
Nämnderna följer upp sina mål och vid avvikelse redovisas en handlingsplan med
aktiviteter för att nå målet. Inom ramen för budgetprocessen och nämndernas yttrande
över mål och budget 2021 beskriver SBN och KS som inte når sina mål varför
måluppfyllelsen ser ut som den gör och vilka åtgärder som ska vidtas/ vidtagits.
Enheterna på KLK följer var och en upp planerade aktiviteter (för att nå målet om
tillgänglighet och service) i verksamhetssystemet Stratsys.
Utifrån gjorda iakttagelser kan vi inte se att det föreligger ett behov av att i nuläget
genomföra någon fördjupad granskning avseende kommunstyrelsens och nämndernas
arbete med service och tillgänglighet.
Vi önskar dock få svar på följande frågeställningar:



Hur arbetar nämnden för att leva upp till medborgarnas krav på en hög
tillgänglighet och ett gott bemötande?
Hur ser arbetet ut i praktiken på enhetsnivå med frågor rörande exempelvis
svarstider på telefon och e-post, telefondisciplin m.m.?
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Revisionen beslutar att överlämna förstudien till samtliga nämnder och önskar svar på de
frågeställningar som framgår i detta missiv. Svar önskas senast den 15 mars 2021 samt
till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för kännedom.
För Vaxholms stads förtroendevalda revisorer

Anders Haglund
Ordförande

2
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Förstudie: Tillgänglighet
och service
Vaxholms stad

Förstudie
December 2020
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Inledning

Bakgrund
Sverige har från den 1 juli 2018 infört en ny förvaltningslag (2017:900). I denna tydliggörs frågan om tillgänglighet och
service till medborgarna. Av lagen framgår bland annat att kommunens verksamheter dels ska vara tillgänglig för
kontakter med enskilda, dels informera om hur och när sådana kontakter ska tas. Kommunen ska även vidta de åtgärder
som behövs för att den ska uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten om rätten att ta del av allmänna handlingar.
En kommuns hemsida är en viktig källa för information och service till medborgarna och andra intressenter. Bristfällig
styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs i enlighet med lagkrav och kommuninterna riktlinjer.

Syfte
Förstudien syftar till att ge revisionen ett underlag för vidare bedömning av om en fördjupad granskning ska genomföras
avseende service och tillgänglighet. Förstudien ska belysa följande områden:
●
●
●
●

vad säger lagstiftning om tillgänglighet och service?
vilka riktlinjer finns på området?
vilka mål har nämnderna satt upp?
vilken uppföljning görs inom området?

På basis av ovanstående identifieras risker för brister ändamålsenlighet eller intern kontroll, och behov av eventuell
fördjupad granskning preciseras.
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Vad säger lagstiftningen om tillgänglighet och
service?
Förvaltningslagen
Av förvaltningslagen framgår att att en myndighet ska säkerställa att kontakterna med den enskilde ska vara så smidiga
som möjligt. Vidare ska hjälpen kunna ges utan dröjsmål.
Kommunen ska hjälp den enskilde i den omfattning som är lämplig beroende på frågans art. Den enskildes behov och
myndighetens verksamhet. Vidare ska kommunen var tillgänglig för kontakt med den enskilde samt informera allmänheten
hur kontakt kan tas. Enligt samma lag och paragraf ska kommunen göra det möjligt för den enskilde att ta del av allmän
handling.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
Fr o m den 23 september 2020 gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen innehåller bestämmelser om
krav på tillgänglighet till digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör. Bestämmelser innebär att tjänster och
information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig. Lagen
ställer således krav på hur dessa tjänster ska tillgängliggöras. Kraven på informationen/servicen är att den ska vara möjlig
att uppfatta, den ska hanterbar, begriplig samt robust.
Några exempel på viktiga egenskaper för digital tillgänglighet:

●
●
●
●

Det ska gå att förstora/zooma utan att innehåll hamnar utanför skärmen.
Det ska gå att navigera och använda alla funktioner via tangentbord eller röststyrning.
Det ska gå att lyssna till innehållet via ett uppläsande hjälpmedel.
Texten ska vara lätt att läsa och förstå.

Lagen innehåller även bestämmelser om att offentliga aktörer ska tillhandahålla en så kallad tillgänglighetsredogörelse,
som bland annat ska beskriva hur den aktuella webbplatsen eller applikationen lever upp till kraven.
Vaxholms stad
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Iakttagelser
Vilka riktlinjer finns på området?
Kommunikationsstrategi
Staden har en kommunikationsstrategi som består av följande styrdokument; kommunikationspolicy med tillhörande rutin
för kommunikation samt lokala rutiner för kommunikation. Av kommunikationsstrategin framgår att den är framtagen för att
genom kommungemensamma mål skapa en vägledning för Vaxholms stads arbete med intern- och extern
kommunikation, tillgänglighet och bemötande.
Inom ramen för denna kartläggning har vi tagit del av kommunikationsstrategin daterad 2016-05-12 med en tillhörande
rutin för kommunikation, som som senast uppdaterades maj 2020.

Kommunikationspolicy och tillhörande rutiner
I kommunstretegin beskrivs styrdokumenten enligt nedan:
1.
2.
3.
4.

Kommunikationspolicy: Policyn beskriver övergripande mål för stadens utveckling inom kommunikation och
beslutas av kommunfullmäktige.
Rutiner för kommunikation: Rutinen kompletterar kommunikationspolicyn och tydliggör stadens övergripande
kommunikationsmål och handlingar som syftar till att uppfylla dem. Rutinen revideras årligen.
Lokala rutiner för kommunikation: Dessa utgår från och kompletterar den övergripande rutinen genom att peka ut
verksamheternas lokala aktiviteter som syftar till att nå uppsatta mål.
Övriga policies, riktlinjer och rutiner inom kommunikationsområdet. Vilka dessa är specificeras i Vaxholms stads
övergripande rutiner för kommunikation.

I styrdokumentet Rutiner för intern och extern kommunikation specificeras Vaxholms stads kommunikationsmål på både
kort och lång sikt mer utförligt.
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Iakttagelser
Vilka riktlinjer finns på området?
forts.
Regler för telefoni
Vidare finns ett dokument som beskriver vilka regler som gäller för telefoni (daterade/uppdaterade 2020) som närmare
beskriver mål för användning av telefoni, ansvar och roller. Reglerna revideras årligen. Av dokument framgår att för att
staden ska leva upp till de krav som medborgarna ställer är hög tillgänglighet och ett gott bemötande självklara krav. En
effektiv telefonservice är en viktig funktion för att åstadkomma detta. Vidare framgår att vilka kvalitetskrav som gäller bland
annat avseende hur jag i rollen som anställd ska hanter min telefon, röstbrevlåda etc.
Av dokumentet framgår att uppföljning av kvaliteten på telefonservicen sker kontinuerligt och att detta sker på olika sätt.
Som exempel beskrivs enkätundersökning till medborgarna, via Internet och via samtalsmätningar som svarsfrekvens på
enhets-/användarnivå.
Inom ramen för denna förstudie har vi inte tagit del av något resultat av denna uppföljning utöver resultatet av de
uppföljningar som görs av målen som finns i Mål och budget 2020--2022, som beskrivs i följande avsnitt.
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Iakttagelser
Vilka mål har satts upp?
Övergripande mål för kommunikation
I kommunikationspolicyn redovisas stadens övergripande mål för kommunikation. Följande mål presenteras:
1.

Vaxholms stad ska ha en aktuell, trovärdig, proaktiv, och modern intern och extern kommunikation som bidrar till att
skapa goda relationer med våra målgrupper och en positiv bild av Vaxholms stad.

2.

Den externa informationen ska sprida kunskap om och skapa engagemang bland medborgarna för kommunala
frågor, med målet att stimulera till aktivitet och medinflytande. Vaxholms stad ska finnas där medborgarna är och
erbjuda kommunikation och dialog med våra målgrupper utifrån deras villkor.

3.

Vaxholms stad ska ha en hög tillgänglighet till media och en proaktiv och öppen kontakt i syfte att erbjuda korrekta
fakta och en realistisk bild av vår verksamhet.

4.

Våra målgrupper ska uppleva en god tillgänglighet och ett gott bemötande i kontakten med våra verksamheter.

5.

Inom Vaxholms stad ska en strävan efter samarbete över verksamhetsgränserna finnas. Den interna
kommunikation ska stimulera till samarbete, skapa kännedom om Vaxholms stads verksamheter, mål och
aktiviteter, främja vi-känslan, skapa en stark och enhetlig Vaxholms stadskultur som främjar ett starkt varumärke.
Kommunikation ska ske i gemensamma kanaler.

Inom ramen för denna förstudie har vi inte tagit del av något resultat av denna uppföljning utöver resultatet av de
uppföljningar som görs av målen som finns i Mål och budget 2020-2022.
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Iakttagelser
Vilka mål har satts upp?
forts.
Nämndernas mål
På fråga om vilka mål som avser service och tillgänglighet hänvisas till följande mål som beslutats i Mål och budget 20202022. Under området kvalitet finns ett antal mål med tillhörande med bäring på god service som kännetecknas av god
tillgänglighet och gott bemötande.
Nedan redovisas kommunstyrelsens mål för god tillgänglighet, bemötande och service.
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Iakttagelser
Vilken uppföljning görs inom området?
Uppföljning av beslutade mål i Mål och budget
Kommunövergripande
Följande uppföljningar genomförs som berör service och tillgänglighet:
●
●
●

SCB:s medborgarundersökning
Servicemätning, i denna mätning redovisas resultatet på förvaltningsnivå.
Serviceundersökning företag genom SBA-Stockholm Business Alliance

Undersökningarnas resultat presenteras för berörda nämnder och kommunstyrelsen och utgör underlag och ingår som en
integrerad del i processen för mål- och resultatstyrning. Resultaten utgör tillsammans med andra resultat och
utvärderingar underlag för nulägesanalysen som i sin tur är underlag för de områden som prioriteras i mål och budget
både på nämnds- och förvaltningsnivå.
I KS tertialrapport 2 beskrivs det utvecklingsarbete som har skett för att arbeta mot KS mål: Invånarna och företagen
erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service
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Iakttagelser
Vilken uppföljning görs inom området?
forts.
Uppföljning av beslutade mål i Mål och budget
Uppföljning på enhetsnivå (KLK)
På kommunledningskontoret (enhetsnivå) följs bland annat de aktiviteter upp som är planerade för att arbeta mot målet:
Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service. Enheterna sammanfattar sitt arbete och
resultat mot målet i delårsrapport och årsredovisning. Uppföljning görs i verksamhetssystemet Stratsys.
Planering och åtgärder
Om målnivån för en indikator inte uppnås (blir röd) ska KS/nämnden upprätta en åtgärdsplan som sedan följs upp och
redovisas varje tertial. KS och SBN har indikatorer som berör service och tillgänglighet där målnivån inte uppnåddes 2019
och har därför antagit åtgärdsplaner.
I KS och nämndernas yttrande 2021 beskrivs det fortsatta utvecklingsarbete som kommer att genomföra för att arbeta mot
målen.
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Mål inom området kvalitet - 1
(service och tillgänglighet)
På följande sidor redovisas de mål med tillhörande indikatorer (grönmarkerade) som staden särskilt anser vara mål för
tillgänglighet och service år 2021. Vi noterar att mål inte formulerats för BUN där målen snarare formulerats kring trygghet
istället.
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Mål inom området kvalitet - 2
(service och tillgänglighet)
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Slutsatser

Efter genomförd förstudie framkommer följande:
•
•
•
•
•
•
•

Det finns riktlinjer som berör området.
I mål och budget, inom målområde kvalitet finns mål med bäring på service och tillgänglighet med tillhörande
indikatorer.
Resultat av de uppföljningar som görs följs upp och redovisas inom ramen för mål- och budgetprocessen.
Uppföljning av målen som avser service och tillgänglighet görs bl.a. genom olika enkätundersökningar som
redovisas på en aggregerad nivå i delårsrapport och årsredovisning.
Nämnderna följer upp sina mål och vid avvikelse redovisas en handlingsplan med aktiviteter för att nå målet.
Inom ramen för budgetprocessen och nämndernas yttrande över mål och budget 2021 beskriver SBN och KS som
inte når sina mål varför måluppfyllelsen ser ut som den gör och vilka åtgärder som ska vidtas/ vidtagits.
Enheterna på KLK följer var och en upp planerade aktiviteter (för att nå målet om tillgänglighet och service) i
verksamhetssystemet Stratsys.

Utifrån gjorda iakttagelser kan vi inte se att det föreligger ett behov av att i nuläget genomföra någon fördjupad granskning
avseende service och tillgänglighet.
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8 december 2020

Carin Hultgren
Uppdragsledare

pwc.se

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna ] enligt de
villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 23 april 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Protokoll Socialnämnden
2021-02-16
Änr SN 2021/2.007
1 av 1

§ 4 Svar på förstudie: Tillgänglighet och service
Socialnämndens beslut
Svar på revisorernas förstudie: service och tillgänglighet, godkänns och överlämnas till revisionen.
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en förstudie avseende service och
tillgänglighet. Syftet är att ge revisionen underlag för bedömning om en fördjupad granskning av
området bör genomföras. Förstudien belyser aktuell lagstiftning, vilka riktlinjer som finns på området,
vilka mål nämnderna har satt upp samt vilken uppföljning som görs inom området.
Utifrån genomförd förstudie bedömer inte revisionen att det finns något behov av att genomföra en
fördjupad granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med service och tillgänglighet.
Revisionen önskar att samtliga nämnder komplettera med nedanstående frågeställningar:
1. Hur arbetar nämnder för att leva upp till medborgarnas krav på en hög tillgänglighet och ett gott
bemötande?
2. Hur ser arbetet ut i praktiken på enhetsnivå med frågor rörande exempelvis svarstider på
telefon och e-post, telefondisciplin m.m?
Socialnämnden besvarar frågorna utifrån de olika verksamheternas perspektiv på tillgänglighet och
service.

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

Handlingar
-

Tjänsteutlåtande
Förstudie service och tillgänglighet
Missiv förstudie service och tillgänglighet

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Revisorerna i Vaxholms stad

För kännedom:

Agneta Franzén, Förvaltningschef socialförvaltningen

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-01-27
Änr SN 2021/2.007
1 av 2
Socialförvaltningen
Camilla Lundholm
Avdelningschef

Svar på revisorernas fråga om tillgänglighet och service
Förslag till beslut
Svar på revisorernas förstudie: service och tillgänglighet, godkänns och överlämnas till revisionen.
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en förstudie avseende service och
tillgänglighet. Syftet är att ge revisionen underlag för bedömning om en fördjupad granskning av
området bör genomföras. Förstudien belyser aktuell lagstiftning, vilka riktlinjer som finns på området,
vilka mål nämnderna har satt upp samt vilken uppföljning som görs inom området.
Utifrån genomförd förstudie bedömer inte revisionen att det finns något behov av att genomföra en
fördjupad granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med service och tillgänglighet.
Revisionen önskar att samtliga nämnder komplettera med nedanstående frågeställningar:
1. Hur arbetar nämnder för att leva upp till medborgarnas krav på en hög tillgänglighet och ett gott
bemötande?
2. Hur ser arbetet ut i praktiken på enhetsnivå med frågor rörande exempelvis svarstider på
telefon och e-post, telefondisciplin m.m?
Socialnämnden besvarar frågorna utifrån de olika verksamheternas perspektiv på tillgänglighet och
service.

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en förstudie avseende service och
tillgänglighet. Syftet är att ge revisionen underlag för bedömning om en fördjupad granskning av
området bör genomföras. Förstudien belyser aktuell lagstiftning, vilka riktlinjer som finns på området,
vilka mål nämnderna har satt upp samt vilken uppföljning som görs inom området.
Utifrån genomförd förstudie bedömer inte revisionen att det finns något behov av att genomföra en
fördjupad granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med service och tillgänglighet.
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Revisionen önskar att samtliga nämnder komplettera med nedanstående frågeställningar:
1. Hur arbetar nämnder för att leva upp till medborgarnas krav på en hög tillgänglighet och ett gott
bemötande?
2. Hur ser arbetet ut i praktiken på enhetsnivå med frågor rörande exempelvis svarstider på
telefon och e-post, telefondisciplin m.m?
Socialnämnden besvarar frågorna utifrån de olika verksamheternas perspektiv på tillgänglighet och
service.
Svar på fråga 1.
Ett arbete med att digitalisera pågår som följs upp kontinuerligt. Förvaltningen har infört E-ansökningar
vilka i dagsläget ska ses som ett kvalitetskomplement för de som upplever det enklare att sköta sina
ärenden digitalt.
Vi mäter på övergripande nivå andra nyckeltal utöver svarstider på telefon. Det kan handla om
tillgänglighetsindikatorer såsom:
-

handläggningstider (inom enheten för LSS/ äldre)
brukartider (hemtjänst)
väntetider (ekonomiskt bistånd)
hur snabbt beslut blir verkställda (främst inom hemtjänst) men även särskilt boende
uppföljning av synpunkter och klagomål: finns det systematiska avvikelser? Handlar det om
bemötande eller andra brister?

Fasta telefontider är införda både hos utförarna och på myndighet för att minimera väntan i telefon.
Inom myndigheten finns en ”jour telefon”. En extra telefon som hanteras i rullande schema av
handläggarna. Syftet är att handläggarna kan fördela samtalen till rätt person och för att besvara
enklare frågor som ett led i att minska risken för en upptagen linje. Inom barn- och ungdomsenheten är
det särdeles viktigt att jourtelefonen inte är upptagen med andra ärenden än anmälningar. Det finns en
fastslagen rutin för hur jourtelefonen hanteras för varje enhet.
Svar på fråga 2.
Vid frånvaro har varje enhet till ansvar att utse en närvarande för kontrollera e-posten. Den interna
målsättningen är att besvara/ återkoppla inom ett dygn. Medborgarna kan även komma i kontakt via en
Social brevlåda som kontrolleras varje dag.

Handlingar i ärendet
-

Tjänsteutlåtande
Förstudie service och tillgänglighet
Missiv förstudie service och tillgänglighet

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Revisorerna i Vaxholms stad

För kännedom:

Agneta Franzén, Förvaltningschef socialförvaltningen
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§ 6 Svar på revisorernas förstudie: service och tillgänglighet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Svar på revisorernas förstudie: service och tillgänglighet, godkänns och överlämnas till revisionen.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en förstudie avseende service och
tillgänglighet i syfte att ge revisionen ett underlag för bedömning om en fördjupad granskning av
området bör genomföras. Förstudien belyser aktuell lagstiftning, vilka riktlinjer som finns på området,
vilka mål nämnderna har satt upp samt vilken uppföljning som görs inom området.
Utifrån genomförd förstudie bedömer inte revisionen att det finns något behov av att genomföra en
fördjupad granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med service och tillgänglighet.
Revisionen önskar dock att samtliga nämnder besvarar nedanstående frågeställningar:
1. Hur arbetar nämnder för att leva upp till medborgarnas krav på en hög tillgänglighet och ett gott
bemötande?
2. Hur ser arbetet ut i praktiken på enhetsnivå med frågor rörande exempelvis svarstider på
telefon och e-post, telefondisciplin m.m.?
Barn- och utbildningsnämnden har besvarat frågorna utifrån hur det praktiska arbetet på förvaltningen
ser ut.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2020-01-19

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Revisorerna i Vaxholms stad

För kännedom:

Lena Svensson, uf

……………………….
Ordförande
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Utbildningsförvaltningen
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare

Barn- och utbildningsnämndens svar på revisorernas förstudie: service
och tillgänglighet
Förslag till beslut
Svar på revisorernas förstudie: service och tillgänglighet, godkänns och överlämnas till revisionen.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en förstudie avseende service och
tillgänglighet i syfte att ge revisionen ett underlag för bedömning om en fördjupad granskning av
området bör genomföras. Förstudien belyser aktuell lagstiftning, vilka riktlinjer som finns på området,
vilka mål nämnderna har satt upp samt vilken uppföljning som görs inom området.
Utifrån genomförd förstudie bedömer inte revisionen att det finns något behov av att genomföra en
fördjupad granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med service och tillgänglighet.
Revisionen önskar dock att samtliga nämnder besvarar nedanstående frågeställningar:
1. Hur arbetar nämnder för att leva upp till medborgarnas krav på en hög tillgänglighet och ett gott
bemötande?
2. Hur ser arbetet ut i praktiken på enhetsnivå med frågor rörande exempelvis svarstider på
telefon och e-post, telefondisciplin m.m.?
Barn- och utbildningsnämnden har besvarat frågorna utifrån hur det praktiska arbetet på förvaltningen
ser ut.

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en förstudie avseende service och
tillgänglighet i syfte att ge revisionen ett underlag för bedömning om en fördjupad granskning av
området bör genomföras. Förstudien belyser aktuell lagstiftning, vilka riktlinjer som finns på området,
vilka mål nämnderna har satt upp samt vilken uppföljning som görs inom området.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27
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Utifrån genomförd förstudie bedömer inte revisionen att det finns något behov av att genomföra en
fördjupad granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med service och tillgänglighet.
Revisionen önskar dock att samtliga nämnder besvarar nedanstående frågeställningar:
3. Hur arbetar nämnder för att leva upp till medborgarnas krav på en hög tillgänglighet och ett gott
bemötande?
4. Hur ser arbetet ut i praktiken på enhetsnivå med frågor rörande exempelvis svarstider på
telefon och e-post, telefondisciplin m.m.?
Barn- och utbildningsnämnden arbetar likt övriga nämnder och styrelse utifrån de övergripande
styrdokument inom området som nämns i förstudien och därför kommer nedanstående svar inte
beskriva aktuella styrdokument utan fokusera på hur det praktiska arbetet på förvaltningen ser ut.
Barn- och utbildningsnämndens svar
Hur arbetar nämnden för att leva upp till medborgarnas krav på en hög tillgänglighet och ett gott
bemötande?
Barn- och utbildningsnämnden ansvarsområde sträcker sig från de övergripande administrativa
ansvaren på förvaltningen ner till enhetsnivå på skolor och förskolor. En stor del av barn och
utbildningsnämndens övergripande arbete med tillgänglighet och gott bemötande handlar om att
säkerställa och utveckla de digitala kanalerna för både tjänster och kommunikation/information.
Barn- och utbildningsnämnden har ett antal e-tjänster som möjliggör för medborgare att sköta sin
ärenden digitalt när de passar dem. E-tjänsterna utvecklas kontinuerligt i syfte att, utefter
medborgarnas krav/önskemål, säkerställa att de både är användarvänliga och informativa.
De krav som ställs från medborgare på barn- och utbildningsnämnden gällande tillgänglighet och gott
bemötande kretsar i stor utsträckning kring vårdnadshavares behov av information kring sitt barn och
den verksamhet barnet vistas i. För att säkerställa dessa behov arbetar barn- och utbildningsnämnden
med digitala plattformar där det till exempel finns möjlighet att rikta information till viss
vårdnadshavare, viss klass, skola eller alla vårdnadshavare. Nämnden arbetar för att utvärdera och
utveckla användandet av dessa plattformar kontinuerligt.
Utöver detta så arbetar nämnden för att säkerställa uppdaterad information på hemsidan. Genom att till
exempel löpande lägga upp större händelser som nyheter, svara på de vanligaste frågor och säkerställa
korrekt kontaktinformation till olika verksamheter är målet att många ska få svar på sina frågor redan
under sitt besök på Vaxholms stads webbplats.
Hur ser arbetet ut i praktiken på enhetsnivå med frågor rörande exempelvis svarstider på telefon och epost, telefondisciplin m.m.?
För de personer som arbetar med de mer övergripande ansvaren på förvaltningen gäller att telefonen
ska vara öppen under kommunens öppettider 08:00-16:00 . Är personen upptagen/frånvarande ska
telefonen vara hänvisad med ett korrekt röstmeddelande. Missade samtal och röstmeddelanden ska
besvaras så snart som möjligt. Det har inte framkommit några indikationer på att telefondisciplinen
skulle vara bristfällig, att många samtal missas eller att återuppringning inte sker. Det går att ta fram
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telefonstatistik som bland annat visar grad av missade samtal. Detta har inte gjorts under de senaste
åren och är något som ska ses över och utvecklas.
För de personer som arbetar ute i verksamheterna ser möjligheterna att svara i telefon annorlunda ut.
Varje skola och förskola har sina egna rutiner för hur den dagliga tillgängligheten för vårdnadshavare ska
säkras men alla vårdnadshavare blir informerade om hur de ska kontakta sitt barns verksamhet för olika
ärenden. Inte heller för verksamheterna har det framkommit indikationer på att vårdnadshavare
upplever det svårt att vid behov kontakta sitt barns verksamhet på telefon.
För alla anställda gäller att mejlen ska kontrolleras varje dag. Vid frånvaro är man som enskild ansvarig
för att antingen kontrollera mejlen själv eller att ha den hänvisad till annan brevlåda. Ärenden som
inkommer ska hanteras skyndsamt och normalt inom 2-3 arbetsdagar. Trots att det finns tydliga rutiner
för hur man ska hantera sin e-post finns det alltid risker med alla enskilda anställdas e-post. Detta då det
till exempel är svårt att följa upp hur snabbt enskilda anställda svarar på mejl. För att minimera dessa
risker och förstärka tillgängligheten har skolor och förskolor i högre grad börjat använda sig av
funktionsbrevlådor och informerat vårdnadshavare om att använda dessa. Funktionsbrevlådorna
kontrolleras regelbundet varje dag, flera personer har behörighet till dessa och de minimerar risken för
att ett ärende ska hamna ”mellan stolarna” och bidrar till att den enskilda kan få snabbt svar av rätt
person.
På den övergripande förvaltningen infördes i januari 2020 Artvise. Artvise ger stöd för att samla ärenden
som skickas till en enskild e-post eller till en funktionsbrevlåda i ett system. På det sättet kan inkomna
ärenden fördelas utifrån expertis och tillgänglighet. Artvise är precis som användandet av
funktionsbrevlådor i verksamheterna ett sätt att minimera risken för ärenden hamnar ”mellan stolarna”
och säkerställa att enskilda får snabba svar av rätt person.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2020-01-19

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Revisorerna i Vaxholms stad

För kännedom:

Lena Svensson, uf
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§ 11 Stadsbyggnadsnämndens svar på revisorernas förstudie om
tillgänglighet och service
Stadsbyggnadsnämndens beslut
Svar på revisorernas förstudie: service och tillgänglighet, godkänns och överlämnas till revisionen.

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna
genomfört en förstudie avseende service och tillgänglighet i syfte att ge revisionen ett underlag för
bedömning om en fördjupad granskning av området bör genomföras. Förstudien belyser aktuell
lagstiftning, vilka riktlinjer som finns på området, vilka mål nämnderna har satt upp samt vilken
uppföljning som görs inom området.
Utifrån genomförd förstudie bedömer inte revisionen att det finns något behov av att genomföra en
fördjupad granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med service och tillgänglighet.
Revisionen önskar dock att samtliga nämnder besvarar nedanstående frågeställningar:
1. Hur arbetar nämnder för att leva upp till medborgarnas krav på en hög tillgänglighet och ett gott
bemötande?
2. Hur ser arbetet ut i praktiken på enhetsnivå med frågor rörande exempelvis svarstider på
telefon och e-post, telefondisciplin m.m.?
Stadsbyggnadsnämnden har besvarat frågorna utifrån hur det praktiska arbetet på förvaltningen ser ut.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Stadsbyggnadsnämndens svar på revisorernas förstudie om tillgänglighet och service,
2021-02-04
Brev från revisorerna till nämnden, inkom 2020-12-14
Missiv angående tillgänglighet och service från revisorerna, inkom 2020-12-14
Förstudie Tillgänglighet och service, inkom 2020-12-14

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Bygglov- och GIS-enheten
Revisorerna i Vaxholms stad
Kommunstyrelsen

För kännedom:

Susanne Edén, sbf
Jeanette Kävrestad Jonsson, sbf
Kristoffer Staaf, klk

……………………….
Ordförande

904

..……………………..
Justerare
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Christoffer Amundin
Bygglov- & GISchef

Stadsbyggnadsnämndens svar på revisorernas förstudie om
tillgänglighet och service
Förslag till beslut
Svar på revisorernas förstudie: service och tillgänglighet, godkänns och överlämnas till revisionen.
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet

Sammanfattning
PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna
genomfört en förstudie avseende service och tillgänglighet i syfte att ge revisionen ett underlag för
bedömning om en fördjupad granskning av området bör genomföras. Förstudien belyser aktuell
lagstiftning, vilka riktlinjer som finns på området, vilka mål nämnderna har satt upp samt vilken
uppföljning som görs inom området.
Utifrån genomförd förstudie bedömer inte revisionen att det finns något behov av att genomföra en
fördjupad granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med service och tillgänglighet.
Revisionen önskar dock att samtliga nämnder besvarar nedanstående frågeställningar:
1. Hur arbetar nämnder för att leva upp till medborgarnas krav på en hög tillgänglighet och ett gott
bemötande?
2. Hur ser arbetet ut i praktiken på enhetsnivå med frågor rörande exempelvis svarstider på
telefon och e-post, telefondisciplin m.m.?
Stadsbyggnadsnämnden har besvarat frågorna utifrån hur det praktiska arbetet på förvaltningen ser ut.

Ärendebeskrivning
PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna
genomfört en förstudie avseende service och tillgänglighet i syfte att ge revisionen ett underlag för
bedömning om en fördjupad granskning av området bör genomföras. Förstudien belyser aktuell
lagstiftning, vilka riktlinjer som finns på området, vilka mål nämnderna har satt upp samt vilken
uppföljning som görs inom området.
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Utifrån genomförd förstudie bedömer inte revisionen att det finns något behov av att genomföra en
fördjupad granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med service och tillgänglighet.
Revisionen önskar dock att samtliga nämnder besvarar nedanstående frågeställningar:
1. Hur arbetar nämnder för att leva upp till medborgarnas krav på en hög tillgänglighet och ett gott
bemötande?
2. Hur ser arbetet ut i praktiken på enhetsnivå med frågor rörande exempelvis svarstider på
telefon och e-post, telefondisciplin m.m.?
Stadsbyggnadsnämnden arbetar likt övriga nämnder och styrelse utifrån de övergripande styrdokument
inom området som nämns i förstudien och därför kommer nedanstående svar fokusera på hur det
praktiska arbetet på förvaltningen ser ut.
Stadsbyggnadsnämndens svar
1. Hur arbetar nämnden för att leva upp till medborgarnas krav på en hög tillgänglighet och ett
gott bemötande?
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för lovprocess, anmälansärenden, tillsyn, strandskydd samt kartor,
mätning, namnsättning och GIS. Arbetet med tillgänglighet och bemötande handlar mycket om att hitta
en balans mellan myndighetsansvar och att erbjuda information och service till den enskilde på ett så
lättförståeligt och tydligt sätt som möjligt.
Stadsbyggnadsförvaltningens gemensamma kommunikationsrutin revideras årligen. Den ger stöd och
vägledning för såväl chefer och personal kring kommunikation, tillgänglighet och bemötande. Som ett
led i att utveckla den externa kommunikationen har månatliga avstämningsmöten mellan förvaltningens
verksamhetsutvecklare och kommunens kommunikationsenhet införts.
Att söka bygglov eller göra en anmälanpliktig åtgärd ställer stora krav på den enskilde. Att tillgängliggöra
information om hur processen fungerar och vad som gäller är en viktig del av nämndens uppdrag. I
samband med att staden har uppdaterat sin webbplattform har ett omfattande arbete gjorts för att
förbättra innehållet på kommunens webbplats. Arbetet med att utveckla informationen på webbplatsen
har letts av en bygglov- och GIS-enhetens egen webbredaktör med stöd av förvaltningens
huvudwebbredaktör och kommunikationsenheten.
De senaste åren har hanteringen av lov- och anmälansärenden till stor del digitaliserats. E-tjänster
erbjuds för de flesta typer av ärenden vilket ger större möjlighet för den enskilde att sköta ärenden på
egen hand och oavsett tid på dygnet. Utveckling och utökning av tillgängliga e-tjänster sker kontinuerligt
i syfte att, utefter medborgarnas krav och önskemål, säkerställa att de både är användarvänliga och
informativa.
En handlingsplan för stadsbyggnadsförvaltningens digitalisering är framtagen för de kommande åren.
Fortsatt utveckling av e-tjänster och implementering av andra digitala hjälpmedel prioriteras.
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2. Hur ser arbetet ut i praktiken på enhetsnivå med frågor rörande exempelvis svarstider på telefon
och e-post, telefondisciplin m.m.?
För allmänna frågor om lov och anmälanspliktiga åtgärder har Bygglov- och GIS enheten ett speciellt
telefonnummer till bygglovsrådgivningen med telefontid under 2 h varje vecka. För att säkerställa
snabba svarstider och god tillgänglighet under denna tid är alla handläggare för bygglov, strandskydd
och tillsyn samt byggnadsingenjörer tillgängliga för att svara på frågor. Övriga tider bemannas detta
nummer av kommunens växel som har möjlighet att ta emot meddelanden samt vid akuta frågor koppla
direkt till handläggare. För telefoni i övrigt följs kommunens riktlinjer för telefoni som är publicerade på
Stimmet.
Allmänna och ärendespecifika frågor kan även ställas till enhetens funktionsbrevlåda som kontrolleras
regelbundet varje dag. De frågor som handläggare ska besvara fördelas av koordinator men flera
personer har behörighet till funktionsbrevlådan och det minimerar risken för att en fråga ska hamna
”mellan stolarna” och bidrar till att den enskilda kan få snabbt svar av rätt person.
För den som vill ha tips och råd innan en lovansökan lämnas in ges rådgivning per telefon, via e-post
eller vid ett möte. Den utveckling som skett mot att ha digitala möten avspeglas även i
rådgivningsverksamheten och har visat sig ha fördelar både för förvaltningen och för sökandena.
För alla anställda gäller att mejlen ska kontrolleras varje dag. Vid frånvaro är man som medarbetare
ansvarig för att antingen kontrollera mejlen själv eller att ha den hänvisad till annan brevlåda. Ärenden
som inkommer ska hanteras skyndsamt och normalt inom 1-2 arbetsdagar. Om det tar längre tid än så
att utreda och besvara en fråga, ska frågeställaren få en återkoppling om detta via e-post eller telefon.
För att förstärka tillgängligheten och skapa en personoberoende funktion hänvisas generella ärenden
och frågor till enhetens funktionsbrevlåda.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Stadsbyggnadsnämndens svar på revisorernas förstudie om tillgänglighet och service,
2021-02-04
Brev från revisorerna till nämnden, inkom 2020-12-14
Missiv angående tillgänglighet och service från revisorerna, inkom 2020-12-14
Förstudie Tillgänglighet och service, inkom 2020-12-14

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Bygglov- och GIS-enheten
Revisorerna i Vaxholms stad
Kommunstyrelsen

För kännedom:

Susanne Edén, sbf
Jeanette Kävrestad Jonsson, sbf
Kristoffer Staaf, klk
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§ 5 Svar angående Förstudie Tillgänglighet och service
Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Svar på revisorernas förstudie: service och tillgänglighet, godkänns och överlämnas till revisionen.
Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en förstudie avseende service och
tillgänglighet i syfte att ge revisionen ett underlag för bedömning om en fördjupad granskning av
området bör genomföras. Förstudien belyser aktuell lagstiftning, vilka riktlinjer som finns på området,
vilka mål nämnderna har satt upp samt vilken uppföljning som görs inom området.
Utifrån genomförd förstudie bedömer inte revisionen att det finns något behov av att genomföra en
fördjupad granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med service och tillgänglighet.
Revisionen önskar dock att samtliga nämnder besvarar nedanstående frågeställningar:
1. Hur arbetar nämnder för att leva upp till medborgarnas krav på en hög tillgänglighet och ett gott
bemötande?
2. Hur ser arbetet ut i praktiken på enhetsnivå med frågor rörande exempelvis svarstider på
telefon och e-post, telefondisciplin m.m.?
Nämnden för teknik, fritid och kultur har besvarat frågorna utifrån hur det praktiska arbetet på
förvaltningen ser ut.

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

Handlingar
Nämnden för teknik, fritid och kultur svar på revisorernas förstudie om tillgänglighet och service, 202102-03
Förstudie - tillgänglighet och service 2020 Vaxholm, 2020-12-14
Missiv - förstudie tillgänglighet och service 2020 Vaxholm, 2020-12-14
Missiv till förstudie: Tillgänglighet och service, 2020-12-14

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Revisorerna i Vaxholms stad
Kommunstyrelsen

För kännedom:

Susanne Eden, sbf
Jeanette Kävrestad Jonsson, SBF
Kristoffer Staaf, klk

……………………….
Ordförande
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef

Nämnden för teknik, fritid och kulur svar på revisorernas förstudie om
tillgänglighet och service
Förslag till beslut
Svar på revisorernas förstudie: service och tillgänglighet, godkänns och överlämnas till revisionen.
Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en förstudie avseende service och
tillgänglighet i syfte att ge revisionen ett underlag för bedömning om en fördjupad granskning av
området bör genomföras. Förstudien belyser aktuell lagstiftning, vilka riktlinjer som finns på området,
vilka mål nämnderna har satt upp samt vilken uppföljning som görs inom området.
Utifrån genomförd förstudie bedömer inte revisionen att det finns något behov av att genomföra en
fördjupad granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med service och tillgänglighet.
Revisionen önskar dock att samtliga nämnder besvarar nedanstående frågeställningar:
1. Hur arbetar nämnder för att leva upp till medborgarnas krav på en hög tillgänglighet och ett gott
bemötande?
2. Hur ser arbetet ut i praktiken på enhetsnivå med frågor rörande exempelvis svarstider på
telefon och e-post, telefondisciplin m.m.?
Nämnden för teknik, fritid och kultur har besvarat frågorna utifrån hur det praktiska arbetet på
förvaltningen ser ut.

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en förstudie avseende service och
tillgänglighet i syfte att ge revisionen ett underlag för bedömning om en fördjupad granskning av
området bör genomföras. Förstudien belyser aktuell lagstiftning, vilka riktlinjer som finns på området,
vilka mål nämnderna har satt upp samt vilken uppföljning som görs inom området.
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Utifrån genomförd förstudie bedömer inte revisionen att det finns något behov av att genomföra en
fördjupad granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med service och tillgänglighet.
Revisionen önskar dock att samtliga nämnder besvarar nedanstående frågeställningar:
1. Hur arbetar nämnder för att leva upp till medborgarnas krav på en hög tillgänglighet och ett gott
bemötande?
2. Hur ser arbetet ut i praktiken på enhetsnivå med frågor rörande exempelvis svarstider på
telefon och e-post, telefondisciplin m.m.?
Nämnden för teknik, fritid och kultur arbetar likt övriga nämnder och styrelse utifrån de övergripande
styrdokument inom området som nämns i förstudien och därför kommer nedanstående svar fokusera
på hur det praktiska arbetet på förvaltningen ser ut.
Svar från Nämnden för teknik, fritid och kultur:
Hur arbetar nämnden för att leva upp till medborgarnas krav på en hög tillgänglighet och ett gott
bemötande?
Mot nämnden för teknik, fritid och kultur svarar tekniska enheten, fastighetsenheten och
stadsbiblioteket där även kulturfrågorna ingår. Nämnden har ett brett ansvarsområde där samtliga
verksamheter tillhandahåller service och tjänster som riktar sig till såväl allmänhet och lokalt näringsliv
som andra kommunala verksamheter. Tillgänglighet och bemötande har fokus både på en övergripande
nivå samt inom respektive enhet. På den övergripande nivån handlar det om att samordna och utveckla
det gemensamma arbetet med kommunikation, information samt digital utveckling.
De olika verksamheterna möts av olika krav på tillgänglighet och bemötande beroende på vilka områden
man är verksam inom. Information om vad som händer och planeras i vår offentliga miljö efterfrågas i
allt högre grad och snabbare takt. Varje enhet har en utsedd webbredaktör som kontinuerligt ser över
och uppdaterar information på webbplatsen. På stadens nya webbplattform finns nu också möjlighet att
publicera aktuella drift- och underhållsnyheter. Arbetet med att utveckla informationen på webbplatsen
leds av en förvaltningens huvudwebbredaktör och sker i nära samarbete med kommunikationsenheten.
Stadsbyggnadsförvaltningens gemensamma kommunikationsrutin revideras årligen. Den ger stöd och
vägledning för såväl chefer och personal kring kommunikation, tillgänglighet och bemötande. Som ett
led i att utveckla den externa kommunikationen har månatliga avstämningsmöten mellan förvaltningens
verksamhetsutvecklare och kommunens kommunikationsenhet införts.
Digitalisering ger möjlighet till förbättrad tillgänglighet. Det kommungemensamma kundtjänstsystemet
Artvise har införts på tekniska enheten och fastighetsenheten. Artvise ger stöd för att samla ärenden
som skickas till en enskild e-post eller till en funktionsbrevlåda i ett system. På det sättet kan inkomna
ärenden fördelas utifrån expertis och tillgänglighet. Den som skickat in ett ärende får ett automatiskt
svar med ärendenummer och förväntad svarstid. Fler enheter inom förvaltningen kommer att få Artvise
under det kommande året.
De senaste åren har e-tjänster tagits fram för många av nämndens verksamheter. E-tjänsterna erbjuder
större möjlighet att sköta ärenden på egen hand och vid en tidpunkt som passar för den enskilde.
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Utveckling och utökning av tillgängliga e-tjänster sker kontinuerligt i syfte att, utefter medborgarnas
krav och önskemål, säkerställa att de både är användarvänliga och informativa.
En handlingsplan för digitalisering är framtagen för de kommande åren. Fortsatt utveckling av e-tjänster
och implementering av andra digitala hjälpmedel prioriteras.
Hur ser arbetet ut i praktiken på enhetsnivå med frågor rörande exempelvis svarstider på telefon och epost, telefondisciplin m.m.?
Stadsbiblioteket
Bibliotekschefen har en egen telefon, den är synkad med Outlook kalendern. Biblioteket har utöver det
två gemensamma telefoner där personalen svarar från 8.30 och fram till att biblioteket stänger, i
normalfallet klockan 17 eller 19. Lördagar är telefontiden 9.30-14. De gemensamma telefonerna har
alltid uppdaterad röstbrevlåda med aktuella öppettider och eventuellt annan viktig information.
Inkommande e-post till bibliotekets funktionsbrevlåda besvaras i stor utsträckning samma dag eller
nästa arbetsdag. Det är särskilt viktigt när det gäller frågor om öppettider, kontakförfrågningar eller
lån/omlån av material. Alla som arbetar på biblioteket har behörighet att läsa mejl i funktionsbrevlådan,
varje morgon kommer man överens om vem som tar hand om det som inkommit.
Alla läser sin mejl dagligen, för de som inte arbetar alla dagar dröjer det självklart en extra dag.
Personalen uppmanas att ha biblioteket som avsändare för ärenden där någon annan i personalen kan
svara på följdfrågor. Detta för att undvika att ärenden/frågor fastnar hos en enskild. Vid ledighet
hänvisar man mejlen till bibliotekets funktionsbrevlåda.
Biblioteket har sedan många år e-tjänster för reservationer, omlån, förfrågningar om inköp och om
fjärrlån. Biblioteket har också ett digitalt bibliotek. Dessa e-tjänster finns numera inte endast på
bibliotekets hemsida utan ingår även i kommunens gemensamma portal för e-tjänster.
Tekniska enheten och fastighetsenheten
För alla på tekniska enheten och fastighetsenheten gäller att telefonen ska vara öppen under
kommunens öppettider 08:00-16:00 . Är personen upptagen/frånvarande ska telefonen vara hänvisad
med ett korrekt röstmeddelande. Missade samtal och röstmeddelanden ska besvaras så snart som
möjligt. För samtal som går till växeln finns en lista på sökord som används för att hänvisa samtal till rätt
person. Sökorden uppdateras löpande.
För alla anställda gäller att mejlen ska kontrolleras varje dag. Vid frånvaro är man som enskild ansvarig
för att antingen kontrollera mejlen själv eller att ha den hänvisad till annan brevlåda. Ärenden som
inkommer ska hanteras skyndsamt och normalt inom 2-3 arbetsdagar. Trots att det finns tydliga rutiner
för hur man ska hantera sin e-post finns det alltid risker med alla enskilda anställdas e-post. Detta då det
till exempel är svårt att följa upp hur snabbt enskilda anställda svarar på mejl. För att minimera dessa
risker och förstärka tillgängligheten används två funktionsbrevlådor, en för tekniska enheten och en för
fastighetsenheten. Funktionsbrevlådorna kontrolleras regelbundet varje dag, flera personer har
behörighet till dessa och de minimerar risken för att ett ärende ska hamna ”mellan stolarna” och bidrar
till att den enskilda kan få snabbt svar av rätt person.
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Handlingar i ärendet
Nämnden för teknik, fritid och kultur svar på revisorernas förstudie om tillgänglighet och service, 202102-03
Förstudie - tillgänglighet och service 2020 Vaxholm, 2020-12-14
Missiv - förstudie tillgänglighet och service 2020 Vaxholm, 2020-12-14
Missiv till förstudie: Tillgänglighet och service, 2020-12-14

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Revisorerna i Vaxholms stad
Kommunstyrelsen

För kännedom:

Susanne Eden, sbf
Jeanette Kävrestad Jonsson, SBF
Kristoffer Staaf, klk
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§ 40 Svar på motion gällande översiktsplanen och kulturmiljö
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motion gällande översiktsplanen och kulturmiljö inom Vaxholms kommun avslås.

Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av den enligt kommunfullmäktige beslutade minskningen av kommunstyrelsens budget
med 2,4 miljoner kronor för 2021 (KF/2020-12-14 § 78) samt avsaknad av antikvarisk kompetens inom
förvaltningen bedöms möjligheterna att vidare utreda kommunens kulturmiljövärden att vara mycket
begränsade under 2021 och skjuts fram till 2022.
Möjlighet att lämna förslag till hur kulturmiljövärdena bör stärkas i översiktsplanen kommer att finnas
under samrådet.
En utökad dialog rörande översiktsplanen bedöms ha genomförts under 2019. Protokollförda möten
under samrådet bedöms inte möjligt att genomföra på grund av rådande pandemi.

Yrkanden
Sara Strandberg (V) samt Peter Lindqvist (-) yrkar att motionen bifalls.
Fredrik Östman (C) yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till
planeringsutskottets beslutsförslag i enlighet med Fredrik Östmans (C) yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2021-03-10/§ 12
Tjänsteutlåtande 2020-09-25
Motion från Lars Arb Zackrisson (då WP) gällande översiktsplanen och kulturmiljö inom Vaxholms
kommun, 2020-08-12

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Susanne Edén, sbf

……………………….
Ordförande
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Justerare

Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2021-03-10
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§ 12 Svar på motion gällande översiktsplanen och kulturmiljö
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Motion gällande översiktsplanen och kulturmiljö inom Vaxholms kommun avslås.

Protokollsanteckning
Moderaterna genom Lars Lindgren (M) anmäler protokollsanteckning enligt nedanstående;
”Moderaterna står bakom förslaget till beslut.
Men vi anser inte att minskningen av budgeten för KLK har med beslutet att göra.”

Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av den enligt kommunfullmäktige beslutade minskningen av kommunstyrelsens budget
med 2,4 miljoner kronor för 2021 (KF/2020-12-14 § 78) samt avsaknad av antikvarisk kompetens inom
förvaltningen bedöms möjligheterna att vidare utreda kommunens kulturmiljövärden att vara mycket
begränsade under 2021 och skjuts fram till 2022.
Möjlighet att lämna förslag till hur kulturmiljövärdena bör stärkas i översiktsplanen kommer att finnas
under samrådet.
En utökad dialog rörande översiktsplanen bedöms ha genomförts under 2019. Protokollförda möten
under samrådet bedöms inte möjligt att genomföra på grund av rådande pandemi.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Sara Strandberg (V) yrkar att motionen bifalles.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens
beslutsförslag.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2020-09-25
Motion från Lars Arb Zackrisson (då WP) gällande översiktsplanen och kulturmiljö inom Vaxholms
kommun, 2020-08-12

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Susanne Edén, sbf

……………………….
Ordförande
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Matilda Karlström
Översiktsplanerare

Svar på motion gällande översiktsplanen och kulturmiljö
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta:
Motion gällande översiktsplanen och kulturmiljö inom Vaxholms kommun avslås.

Sammanfattning
Mot bakgrund av den enligt kommunfullmäktige beslutade minskningen av kommunstyrelsens budget
med 2,4 miljoner kronor för 2021 (KF/2020-12-14 § 78) samt avsaknad av antikvarisk kompetens inom
förvaltningen bedöms möjligheterna att vidare utreda kommunens kulturmiljövärden att vara mycket
begränsade under 2021 och skjuts fram till 2022.
Möjlighet att lämna förslag till hur kulturmiljövärdena bör stärkas i översiktsplanen kommer att finnas
under samrådet.
En utökad dialog rörande översiktsplanen bedöms ha genomförts under 2019. Protokollförda möten
under samrådet bedöms inte möjligt att genomföra på grund av rådande pandemi.

Ärendebeskrivning
Förvaltningens uppdrag
Förvaltningen har i uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram ett kulturmiljöprogram (KF/2017-04-03
§ 19). Arbetet är påbörjat men det skjuts nu fram till 2022 med anledning av beslutet om minskning av
kommunstyrelsens budget för 2021 (KF/2020-12-14 § 78). Utifrån samma beslut i kommunfullmäktige
(KF/2017-04-03 § 19) genomfördes ett utbildnings- och kunskapsseminarium kring kulturmiljöfrågor
2017-11-22 med KS ordinarie ledamöter och ersättare, en representant för V samt ett stort antal
tjänstepersoner.
Nya kulturmiljöunderlag
Inom ramen för översiktsplanen har ett nytt kulturmiljöunderlag tagits fram i form av en
landskapsanalys för ön Tynningö. Utöver detta har inga ytterligare underlag tagits fram inom
kulturmiljöområdet.
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Skydd för kulturmiljövärden
Kulturmiljövärden hör till de allmänna intressen som ska behandlas vid planläggning enligt plan- och
bygglagen, så även för översiktsplaner.
Avvägningar mellan de allmänna intressena, som uttrycks i 2 kapitlet plan- och bygglagen, är i slutändan
en politisk fråga. Som stöd i en del av avvägningarna kan den strategiska miljöbedömningen med
miljökonsekvensbeskrivning användas. Denna tas fram av en extern konsultorganisation.
Samråd och dialog i god tid
I det inledande skedet för översiktsplanearbetet anordnades flera insatser för att föra dialog med såväl
medborgare som sommarboende. Utfallet från dessa insatser har återrapporterats till
kommunfullmäktige (KF/2019-11-11 § 63). Förvaltningen har använt detta som underlag i planarbetet
med översiktsplanen.
Samråd är en formell del av planläggning enligt plan- och bygglagen. Ett viktigt sätt för bland andra
enskilda, föreningar och myndigheter att delta i ett samråd är att komma med ett skriftligt yttrande över
planförslaget. Inkomna yttranden sammanställs i vad som kallas en samrådsredogörelse.
Försvårande faktorer
Sedan maj 2020 har stadsbyggnadsförvaltningen inte längre någon antikvarisk kompetens i
personalstyrkan.
Vid det senaste beslutet om mål och budget (KF/2020-12-14 § 78) minskades kommunstyrelsens budget
för 2021 med 2,4 miljoner kronor vilket påverkat bland andra planenhetens utrymme för att bekosta
utredningar.
Med hänvisning till pågående pandemi får tillsvidare inte fler än åtta personer delta vid allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar.

Bedömning
Bedömningen nedan görs utifrån motionens tre yrkanden (kursiv text).
- att kommunen sammanställer befintligt kulturhistoriskt underlag och tar fram nya nödvändiga
inventeringar m.m. för att få fram en samlad bild av kommunens kulturvärden i ett s.k.
kulturmiljöprogram enligt den nuvarande Översiktsplanens intentioner, och som konsekvens av detta
inarbetas i den kommande Översiktsplanen.
Mot bakgrund av den enligt kommunfullmäktige beslutade minskningen av kommunstyrelsens budget
för 2021 med 2,4 miljoner kronor (KF/2020-12-14 § 78) samt avsaknad av antikvarisk kompetens inom
förvaltningen bedöms möjligheterna att vidare utreda kommunens kulturmiljövärden att vara mycket
begränsade under 2021 och skjuts fram till 2022.
- att kulturmiljövärden och varsamhetskrav stärks ytterligare i skrivningen till den nya Översiktsplanen.
Möjlighet att lämna förslag till hur kulturmiljövärdena bör stärkas i översiktsplanen kommer att finnas
under samrådet.
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- att kommunen anordnar offentliga samråd i god tid när det gäller processen med den nya
Översiktsplanen. Samråd i dialog med medborgarna, möten som protokollförs och där medborgarnas
synpunkter också tas med i planarbetet.
En utökad dialog rörande översiktsplanen bedöms ha genomförts under 2019, vilket bedöms vara i god
tid med hänvisning till att samråd om planförslaget som tidigast kommer hållas våren 2021.
Med hänvisning till pandemin samt begränsningarna i kommunens möjligheter att ordna offentliga
digitala möten bedöms motionens förslag om att hålla just protokollförda möten under samrådet
däremot inte möjligt att genomföra.
Andra former för översiktsplanens samråd beslutas i samband med att beslut tas om att godkänna ett
samrådsförslag.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2020-09-25
Motion från Lars Arb Zackrisson (då WP) gällande översiktsplanen och kulturmiljö inom Vaxholms
kommun, 2020-08-12

Kopia på beslutet till:
För kännedom:

Susanne Edén, sbf
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Motion gällande översiktsplanen och kulturmiljö inom Vaxholms kommun
KF måndag 21 september 2020
Bakgrund
I översiktsplan 2030 anges följande riktlinjer för att stärka våra kulturmiljöer:
• Stärka Vaxholms identitet som Stockholms lås och skärgårdsstad.
• För särskilt viktiga miljöer och byggnader ska kunskapen fördjupas och vissa ska skyddas genom
bl.a. bestämmelser i detaljplaner.
• Kommunen ska verka för och underlätta bevarandet, tillgängliggörandet och utvecklingen av
byggnadsminnen och kulturmiljöer i kommunen.
• Utveckling och planering inom områden av riksintresse för kulturmiljövård ska särskilt beaktas.
• Områden med militärhistoriska byggnader och anläggningar, sommarnöjesbebyggelse och
skärgårdsstadsbebyggelse bör särskilt lyftas fram och utvecklas.
På sidan 64 i översiktsplanen står: kommunen ska sammanställa befintliga inventeringar m.m. för att
få en samlad bild av värden samt för att hitta generella principer och riktlinjer för
kulturmiljön. Befintliga underlag ger t.ex. allmänna råd för utformning av bebyggelse. Vid större
förändringar inom kulturhistoriskt värdefull miljö ska kommunen i möjligaste mån anlita antikvarisk
kompetens för att få fram nödvändiga underlag. Områden som är värdefulla och ska bevaras bör
pekas ut.
En företrädare för vaxholmspolitiken med särskilt intresse för stadsbyggnadsfrågor återkommer ofta
med vilseledande argument att kommunen måste ersätta fastighetsägare för att göra inskränkningar
i detaljplaner. Så här skriver Länsmuseet:
Ekonomisk ersättning till fastighetsägare pga skyddsbestämmelser eller rivningsförbud är mycket
ovanligt. Om en detaljplan ändras under genomförandetiden och det i den processen tillkommer nya
sådana bestämmelser kan det berättiga till ersättning. ”4 kap 7§ Rätten till ersättning gäller dock
endast om den skada som rivningsförbudet eller det vägrade rivningsförbudet medför är betydande i
förhållandet till värdet av den berörda delen av fastigheten”. Merkostad för ett fördyrat underhåll
utgör inte någon grund för ersättning. Ersättningsanspråk kan aktualiseras om förvaltningskostnader
påverkar så att byggnadens marknadsvärde sjunker med mer än 5-10% pga skyddsbestämmelser
eller mer 15% pga ett rivningsförbud. I ett populärt område med höga marknadspriser är det alltså
mindre troligt att ersättning kommer att utgå.
Boverket understryker också vikten av att varsamhetskraven finns dokumenterade när det gäller
kulturmiljö:
Det finns inget krav på att kommunen i förväg har tydliggjort innebörden av varsamhetskravet.
Oberoende av om det finns ett sådant underlag eller inte så ska kraven tillämpas. Det ligger dock i
sakens natur att kommunens ståndpunkt får större tyngd om kraven har kommit till uttryck i en
antagen plan eller till exempel i ett bevarandeprogram. Vid ett flertal tillfällen har lagstiftaren också
understrukit vikten av att kommunerna ändå tar fram ett sådant underlag. Genom att i förväg sprida
kännedom om de värden kommunen önskar slå vakt om så kan man öka förståelsen för dem och
underlätta hanteringen för såväl den enskilda som för byggnadsnämnden. Det bästa skyddet för en
plats värden är om de är välförankrade hos kommuninvånarna. Sker en samlad redovisning i till
exempel ett kulturmiljöprogram eller i anslutning till ett översiktsplanearbete som hanteras i en
demokratisk process ger det fastighetsägare och övriga medborgare möjligheter till inflytande och en
offentlig debatt. (Jämför proposition 1985/86:1 sid 231 och 482f samt proposition 2009/10:170 sid
166 och 416)
Bedömning
Vi kan idag konstatera att kommunen direkt motverkar översiktsplanens intentioner när det gäller
kulturmiljö, men inte när det gäller okänslig exploatering. Det finns åtskilliga exempel på detta:
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rivningen av kruthuset, rivning av 1700-talshus i centrala Vaxholm, aluminiumfönster på Hamngatan,
att ta bort Norrberget från det av länsstyrelsen avgränsade området för riksintresse etc.
Varsamhetskraven har inte beaktats i nya detaljplaner, nu senast när det gäller bebyggelse på Rindö
och på Norrberget. Vaxholmspolitiken har också aktivt motarbetat att en ny uppdaterad
kulturmiljöbeskrivning skulle tas fram trots beredvillighet till ekonomisk medverkan från
Länsstyrelsen samt många påstötningar i form av motioner etc.
Inte heller lever Vaxholms kommun upp till Boverkets skrivning om samråd, som görs pliktskyldigast
och utan att bli protokollförda. Riktlinjer för en samrådsprocess för översiktsplan finns angivna i
Boverkets detaljplanehandboken: https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/oversiktsplan/processen-for-oversiktsplanering/uppratta/samrada/
Detta är en skrivning som också trycker på vikten av medborgardialog: Det är en fördel om
kommunen tar initiativ till en medborgardialog långt innan några ställningstaganden är gjorda. Det
gör att kommuninvånarnas kunskap, erfarenheter och behov kan ligga till grund för och väsentligt
förbättra beslutsunderlaget.

Jag yrkar:
- att kommunen sammanställer befintligt kulturhistoriskt underlag och tar fram nya nödvändiga
inventeringar m.m. för att få fram en samlad bild av kommunens kulturvärden i ett s.k.
kulturmiljöprogram enligt den nuvarande Översiktsplanens intentioner, och som konsekvens av detta
inarbetas i den kommande Översiktsplanen.
- att kulturmiljövärden och varsamhetskrav stärks ytterligare i skrivningen till den nya
Översiktsplanen.
- att kommunen anordnar offentliga samråd i god tid när det gäller processen med den nya
Översiktsplanen. Samråd i dialog med medborgarna, möten som protokollförs och där medborgarnas
synpunkter också tas med i planarbetet.
Lars Arb Zackrisson ( - )
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Protokoll Kommunstyrelsen
2021-03-25
Änr KS 2020/96.790
1 av 1

§ 28 Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 4 2020
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal
4 2020, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.
Inom lagrummet för SoL är alla beslut verkställda inom tre månader.
Inom lagrummet för LSS är alla beslut verkställda inom tre månader.

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

Handlingar
Protokollsutdrag SN 2021-02-16/§ 10
Tjänsteutlåtande 2021-02-03, Lorentz Ogebjer

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll Socialnämnden
2021-02-16
Änr SN 2020/58.790
1 av 1

§ 10 Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 4 2020
Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal
4 2020, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.
Inom lagrummet för SoL är alla beslut verkställda inom tre månader.
Inom lagrummet för LSS är alla beslut verkställda inom tre månader.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2021-02-03, Lorentz Ogebjer

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Kommunstyrelsen.

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-02-03
Änr SN 2020/58.790
1 av 1
Socialförvaltningen
Lorentz Ogebjer
Enhetschef

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2020
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal
4 2020, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.
Inom lagrummet för SoL är alla beslut verkställda inom tre månader.
Inom lagrummet för LSS är alla beslut verkställda inom tre månader.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2021-02-03, Lorentz Ogebjer

Kopia på beslutet till:
För kännedom:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Kommunstyrelsen.

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Motion – Riktlinjer för motioner och motionssvar.
Förslag till beslut
-

att kommunfullmäktige beslutar ta fram riktlinjer för motioner och motionssvar.
att de i motionen bifogade riktlinjerna används som underlag i det arbetet.
att kommunfullmäktige fastställer de framtagna riktlinjerna för motioner och motionssvar.

Bakgrund
Rätten att motionera utgör ett demokratiskt fundament och är ett av oppositionens viktigaste
instrument för att kunna väcka ärenden och pröva olika politiska initiativ. Det är därför av stor vikt
att spelreglerna för detta är tydliga.
Varken kommunallagen eller kommunfullmäktiges arbetsordning ger tillräckligt tydlig vägledning för
hur motioner ska utformas, beredas och besvaras. Motionssvaren väcker ofta frågetecken istället för
att skapa tydlighet.
Efter närmare studium av ämnet visar det sig att det finns fler sätt att svara på och hantera en
motion än att enbart bifalla, avslå eller besvara.
Jag bifogar därför, i denna motion, förslag till ”Riktlinjer för motioner och motionssvar”. Riktlinjerna
är tänkta att vara till hjälp för ledamöter i fullmäktige som vill väcka ärenden genom motion, samt för
tjänstemännen i behandlingen av ärendet. Min förhoppning är att bifogat förslag till riktlinjer kan
användas som utgångspunkt och underlag i arbetet med att ta fram Vaxholms eget styrdokument för
området.

Vaxholm 2021-03-25
Rickard Gille (-)

Riktlinjer för motioner och motionssvar – förslag.
Bakgrund
Enligt kommunallagen får ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige väcka
ärenden genom motion. Fullmäktige ska sedan besluta i ärendet. Innan beslut fattas ska, enligt lagen,
ärendet beredas.
Beredningen av motioner ska ske så att fullmäktige kan besluta i ärendet inom ett år efter att
ärendet väcktes genom motion.
När motionen har beretts ska det finnas förslag till beslut i ärendet. Det betyder att motionens
ursprungliga förslag till beslut kan ha ersatts av andra förslag till beslut i ärendet. Förslag till beslut
ska ha getts av en nämnd eller av kommunstyrelsen.
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I beredningsarbetet utreder som regel tjänstemän frågorna som motionen tar upp och formulerar
förslag till beslut som sedan en nämnd får antingen ställa sig bakom eller ändra.
Detta dokument handlar dels om hur en motion bör se ut, vilket motionären ska ta hänsyn till, och
dels om hur motionen ska behandlas och besvaras, vilket kommunens tjänstemän ska följa.
Dokumentet förklarar och kompletterar reglerna om hantering av motioner i kommunfullmäktiges
arbetsordning och kommunallagen.

Väcka ärenden genom motion
En motion lämnas eller skickas till kommunstyrelsens kansli. Regler för detta framgår av KFs
arbetsordning 31§.
Inkomna motioner ska redogöras för under fullmäktigesammanträdet. Fullmäktige måste avgöra
ärenden som väckts genom motion och kan alltså inte neka att ett ärende väcks genom motion på
annan grund än att motionären inte är behörig att väcka motion. Motionens innehåll eller
utformning kan inte avgöra om den får tas upp eller ej. Om motionens innehåll ligger utanför den
kommunala kompetensen så meddelas detta genom motionssvaret.

Utformning av motion.
Rubrik
Rubriken ska vara kort men ange precis vad motionen handlar om. Det ska vara tydligt för
medborgarna vad som ska behandlas i fullmäktige när ärendet om motionen syns i ärendelistan.
Rubriken bör vara avgränsad så att den täcker endast det motionären vill att ärendet ska handla om.

Förslag till beslut
Motionen ska presentera förslag till beslut i att-satser. Satserna bör vara korta och tydliga. Varje attsats ska representera ett eget beslut och kunna stå för sig själv.

Bakgrund
Denna del ska innehålla en beskrivning av motionens innehåll. Här beskrivs bakgrunden och
motiveringen till att motionären vill väcka frågan. Här kan också fakta och sakförhållanden
presenteras.

Förslag
Här kan förslaget till beslut beskrivas mer ingående. Motionären bör motivera förslaget till beslut och
även beskriva eventuella tänkbara alternativa förslag.

Underskrift
Motionen ska undertecknas av minst en ledamot eller en tjänstgörande ersättare.

Svara på motion
Motionen måste beredas innan den tas upp för beslut i fullmäktige. Det betyder bland annat att det
ska lämnas ett förslag till beslut. Motionens förslag till beslut räcker inte utan det måste formuleras
ett eller flera beslutsförslag från någon nämnd eller från kommunstyrelsen.
Normalt innebär beredningen också att frågorna i motionen utreds inom berörd nämnds förvaltning.
Nämnden beslutar sedan om yttrandet. Kommunstyrelsen har ett särskilt beredningsansvar och är
därmed ansvarig för att motionen remitteras till berörda nämnder.
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När berörda nämnder yttrat sig gör också kommunstyrelsen en egen beredning innan ärendet avgörs
av fullmäktige. Beredningen resulterar som regel i ett beslutsunderlag med tillhörande förslag till
beslut (tjänsteutlåtande tillika TJUT).
Beredningen ska ta sikte på de yrkanden som framställts i motionen, det vill säga i huvudsak
motionärens förslag till beslut.
Då den politiska ambitionen med att väcka motionen bör styra beredningsprocessen bör
tjänstemännen som bereder motionen inte formulera egna förslag. Ett undantag från detta är när
motionären föreslagit något som blir formellt fel vilket gör att förslagen inte kan genomföras eller
verkställas.
Förvaltningen kan skriva fram förslag till beslut på följande sätt:
Att bifalla motionen
Fullmäktige godkänner de yrkade förslagen i motionen och beslutar att de ska genomföras.
Att besvara motionen
Fullmäktige konstaterar att de yrkade förslagen genom tidigare beslut eller på annat sätt, redan har
beslutats eller verkställts och att ytterligare åtgärder inte behövs.
Att avslå motionen
Fullmäktige avvisar förslagen i motionen och beslutar att inte vidta några vidare åtgärder.
Bifall/avslag/besvarande av enskilda att-satser
Förslaget till beslut kan skilja sig åt för olika att-satser som är föreslagna i motionen. Förslaget till
beslut kan därmed vara att avslå en att-sats och bifalla en annan.
Tillägg av att-sats eller ändring av befintliga att-satser
Detta får göras av förvaltningen om det är nödvändigt för att förslagen ska kunna genomföras eller
verkställas.

Uppföljning av motion
Om kommunfullmäktige beslutar att bifalla en motion ska förslagens verkställande redovisas till
kommunfullmäktige. Det ska ske genom en sammanställning en gång per år.
De motionen som är under beredning ska redovisa till fullmäktige en gång per år enligt KF
arbetsordning 31§.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Kristoffer Staaf
Fri, 26 Mar 2021 10:20:26 +0100
Johanna Frunck
VB: Begäran om entledigande

Från: lars.rockert@gmail.com <lars.rockert@gmail.com>
Skickat: den 26 mars 2021 10:19
Till: Kansliet <Kansliet@vaxholm.se>
Kopia: Kristoffer Staaf <Kristoffer.Staaf@vaxholm.se>
Ämne: Begäran om entledigande
Hej,
Härmed begär jag entledigande från min plats som ersättare i Kommunfullmäktige.
Tacksam för bekräftelse när detta är effektuerat.
Mvh
Lasse

Lars Röckert
Gärdsgårdsvägen 5
SE-134 92 Tynningö
Sweden
+46736682002
lars.rockert@gmail.com
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