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Ansvar och uppdrag
Förvaltning, om- och nybyggnad
•
•
•
•
•
•

underhåll och förvaltning av stadens
o fasta egendom, idrotts- och friluftsanläggningar och hamnar
o vägar, gator samt park- och naturmark
upplåtelser av staden tillhörig fast egendom,
huvudmannaskapet för stadens allmänna anläggningar
om- och nybyggnation av byggnader, lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet
om- och nybyggnation av kommunal infrastruktur som vägar, kajer, broar,
dagvattenanläggningar, bredband och liknande
fastighetsbildnings-, ledningsrätts- och servitutsfrågor som berör förvaltningen av stadens
fasta egendom

Gator och trafik
•
•
•
•
•

stadens uppgifter inom trafikområdet, följa trafikförhållandena samt verka för förbättrad
trafiksäkerhet
upplåtelser av gatu- och vägmark för tillfälliga och speciella ändamål
förvaltning, drift och underhåll av stadens gatu- och vägnät, gång- och cykelvägar,
parkeringar samt torg, inklusive belysning
beslut om lokala trafikföreskrifter, beslut om undantag från föreskrifter eller om
parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter
besluta om tillstånd att schakta i stadens gator

Bibliotek
•
•
•
•
•

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

Allmän kultur och fritid
•
•
•
•

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

Tillstånd, tillsyn och yttranden
•
•
•

stadens uppgifter avseende tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138)
avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200)
avgivande av yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats
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Viktiga händelser
Förberedelserna för att bli Librisbibliotek är klara och från och med 2021 ingår Vaxholms
stadsbibliotek i Librissamarbetet med många andra bibliotek. Det innebär att stadsbiblioteket delar
katalog med andra bibliotek och kan dra nytta av andra biblioteks katalogarbete.
Fastighetsenheten har tagit fram rutiner för prioritering av underhållsåtgärder. Arbetet med
implementering och utveckling av rutiner fortgår. Kommunens fastigheter har inventerats och
resultatet har jämförts med uppgifter hos Lantmäteriet och Skatteverket. Utifrån den uppdaterade
fastighetslistan har de större underhållsbehoven inventerats och en långsiktigt underhållsplan tagits
fram. Behoven omprövas årligen och prioriteras enligt ovan nämnda rutiner. I Rindö sporthall har
energikällan bytts från direktverkande el till bergvärme.
Åtgärder efter explosionen på hembygdsgården pågår, bygglov inlämnat, taket färdigställt, tidsplan
för fasadåtgärder och inre åtgärder är fastställd.
Nämnden har under slutet av 2020 godkänt underhållsplanen för tekniska enhetens
förvaltningsobjekt och den kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet som den nya chefen
för tekniska enheten kommer att driva framåt.
Militärvägen har överlämnats från tekniska enheten till en nybildad vägförening och samtidigt togs
nya ytor över av kommunen i Rindö hamn. Under 2020 byggdes även en gång- och cykelväg från
Grenadjärsvägen till Rindö skola i Rindö hamnområdet.
Förvaltningen har i samarbete med övriga förvaltningar och under ledning av Kommunstyrelsen tagit
fram ett program för uppföljning av privata utförare. En första uppföljning enligt programmet sker i
samband med årsbokslut 2020.
Revisionen har granskat stora delar av nämndens ansvar och förvaltningen arbetar med att
implementera flertalet föreslagna åtgärder som framkom i granskningarna.
Coronapandemin har haft stor inverkan på verksamheterna under året och arbetssätten har
anpassats efter rådande rekommendationer. Olika åtgärder har vidtagits för att möta upp nya och
förändrade behov hos stadens verksamheter och offentliga miljöer. Stadsbiblioteket och
allmänkulturens utåtriktade verksamhet har påverkats kraftigt genom ändrade öppettider och
servicenivå samt ett flertal inställda aktiviteter.
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Mål och måluppfyllelse
Kvalitet
Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och
invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och
positivt bemötande.

Nämndens mål: I kommunen finns ett brett utbud av kultur och
fritidsaktiviteter.
Agenda 2030
God utbildning för alla
Hälsa och välbefinnande

Analys
Fritid
Vaxholms stad vill stärka och utveckla förutsättningarna för att idrotten ska vara tillgänglig för alla
medborgare på likvärdiga villkor utifrån skilda behov och förutsättningar. Idrotten ska vara både
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. Detta innebär att skapa och stärka förutsättningarna för
att bedriva en hållbar idrott, för föreningsliv, spontanidrott och skolidrott. Detta så att
Vaxholmsborna kan vara i rörelse hela livet i hållbara idrotts- och motionsanläggningar.
Under året har förenings-, drift-, och övriga bidrag betalats ut till 11 föreningar samt aktivitetsbidrag.
Verksamhetsbidrag har betalats ut till IP Skogen, som är en samverkan med ett antal
norrortskommuner som erbjuder föreningar i kommunerna att låna material som används vid
träningar, tävlingar och event.
För att öka förutsättningar för ett brett utbud av fritidsaktiviteter har ett stort antal åtgärder
genomförts i stadens utemiljö. 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.
Bygårdsgärde (Resarö) har fått nya fotbollsmål och före säsongen genomfördes ett antal insatser i
ishallen.
Utfall för indikatorerna inom fritid har sjunkit något jämfört med föregående år. De underliggande
kategorier som har lägre utfall än tidigare år är bland annat tillgång till idrotts- och kulturevenemang.
Utfallet för tillgången till parker, grönområden och natur har däremot ökat.
Stadsbibliotek
Stadsbibliotekets verksamhet har påverkats av pandemin så att det inte varit möjligt att arbeta som
planerat. Året inleddes dock som planerat, glädjande nog steg både besökssiffror och utlåning under
årets första två månader. Flera lyckade, uppskattade och välbesökta evenemang hölls. Till exempel
en föreläsning på Släktforskningens dag och ett kulturcafé i samarbete med Vaxholms
hembygdsförening. Efter hand som pandemin fortsatt har förändringar gjorts i verksamheten och i
bibliotekslokalen.
Förberedelserna för att bli Librisbibliotek till årsskiftet 2020/21 är klara. Det har genomförts en
intensiv utbildningsinsats och tekniska inställningar i bibliotekssystem för att få det att fungera. Libris
är en gemensam nationell katalog i vilka allt fler folkbibliotek ingår. Vaxholm ligger här i framkant i
länet.
Nämnden för teknik, fritid och kultur, Årsbokslut 2020
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Planerade aktiviteter för att höja andelen av utlånade barn- och ungdomsmedier har till största delen
inte gått att genomföra och skjuts fram till 2021.
Besöken har minskat med 20%, men de totala utlånen har gått upp med 3%. Biblioteken är viktiga,
kanske alldeles särskilt under en pandemi när så mycket är inställt och annorlunda än normalt. Andel
besökare som använder dator/kopiator/skrivare/scanner bedöms ha ökat men är inte statistiskt
säkerställt. Det skulle kunna bero på att många arbetar hemifrån och inte har möjlighet att använda
arbetsplatsens utrustning.
Under året har stadsbiblioteket ansökt om och fått bidrag från Statens kulturråd för att köpa
ytterligare en självserviceautomat. Bidraget har också möjliggjort att chippa hela beståndet , vilket
gör all mediehantering enklare både för personal och låntagare. Bidrag har även erhållits för att höja
personalens digitala kompetens, de kurser som har hållits digitalt har genomförts.
Kultur
År 2020 har varit ett speciellt år för alla verksamheter, inte minst inom kulturområdet. Fram till mars
bedrevs verksamheten som tidigare år. Men från mars har verksamheten behövt bedrivas under helt
andra former. Vissa evenemang har ställts in och andra fått göras om för att hålla
folkhälsomyndighetens rekommendationer. En del av evenemangen har streamats för att fler skulle
kunna ta del. Den teater som skulle spelats för 3-6 åringarna blev digital ute på förskolorna i maj.
Under sommarmånaderna gavs en utomhusteatervandring för blandade åldrar. Kulturbidrag delades
ut under våren, som tidigare år.
Fram till augusti fanns det möjlighet att söka stadens kulturstipendium. Många intressanta
ansökningar med en stor kompetensbredd inkom. Tre unga stipendiater, en musiker, en fotograf och
en skribent fick motta stipendiet i Kronängsskolans aula under årets kulturnatt som genomfördes den
9 oktober i samverkan med kulturföreningarna. Årets kulturnatt genomfördes med hänsyn till
pandemin, men begränsad publik och med vissa streamade föreställningar. Tidigare planerade
konserter och evenemang t ex i syfte att uppmärksamma PO Enqvists författarskap under hösten och
vintern fick ställas in och skjutas på framtiden.
Från 1 januari 2021 ligger allmänkulturen organisatoriskt tillsammans med biblioteksverksamheten
för att öka samverkan och ge en mer effektiv verksamhet. Viss stärkning av verksamheten kommer
att ske under 2021.
Utfall för indikatorerna inom kultursektorn har sjunkit något jämfört med föregående år, vilket kan
vara förväntat med tanke på det speciella år som varit och de inställda aktiviteter som blivit resultat
av det.

Måluppfyllelse (Procent)
75%
25%
Indikator

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Målnivå
2020

BMvärde
2020

Nöjd Medborgar-Index (NMI), Kultur

57

60

59

57

58

Nöjd Region-Index (NRI), Fritidsaktiviteter

61

63

60

61

60

Nöjd Medborgar-Index (NMI), Bibliotek

7,6

8,2

7,9

8

7,7

45 %

50 %

Andel barnbokslån, (%)
Indikator för Andel barnbokslån, saknar jämförbart BM-värde.
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Nämndens mål: Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling.
Agenda 2030
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Analys
Vaxholms stad har under flera år aktivt medverkat vid tillkomsten av ny neutral elektronisk
kommunikation.
Vaxholm stad har inte något eget fibernät till allmänheten men följer marknadens utbyggnad av
bredband till våra invånare. Under året har kommunen givit schaktningstillstånd till privata företag
och föreningar som bygger fibernät till Vaxholms stads befolkning.
Kommunen har under året arbetat med att förlägga kanalisationsrör för fiber på Rindö. Framåt
planeras dessa att kopplas ihop med fibernätet på Vaxön.
Regeringens mål att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till fiber år 2023, är en
målsättning som kommunen aktivt jobbar för att nå.

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

Utfall
2018
75%

Utfall
2019
78%

Utfall
2020
81%

Målnivå
2020

BMvärde
2020

80%

90%

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

Nämndens mål: Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött.
Agenda 2030
Ekosystem och biologisk mångfald
Hav och marina resurser
Hållbara städer och samhällen

Analys
Gata-Trafik
Tekniska enhetens underhållsplan har arbetats fram och presenterats för nämnden i slutet av året.
Planen ligger till grund för enhetens strategiska arbete med planerat underhåll och dess huvudsyfte
är att ge ett bra underlag för beslut om ekonomi och prioriteringar.
Omasfalteringar av gator gjordes under våren bland annat på Eriksövägen vid Skutvikshagen,
Vasavägen, Johannesbergsvägen och vid Engarns bussvändslinga. I samband med detta genomfördes
en ny statusinventering av skicket på Vaxholms stads gator, gångbanor och torg för att uppdatera
nuläget av gatuanläggningens tillstånd. Arbetet med underhåll och inventering av övriga
anläggningar, till exempel belysning, broar och rännstensbrunnar, fortsätter under 2021.
Nämnden för teknik, fritid och kultur, Årsbokslut 2020
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Samordning sker med VA-huvudmannen Roslagsvatten. I större arbeten där Roslagsvatten gräver
upp gatan för att utföra ledningsarbeten bekostar Vaxholms stad förbättringar av gatumiljön. Genom
samordning av genomförandet används resurserna mer effektivt. Exempel på detta är Ekstigen som
fått ny asfaltsbeläggning och en stabilare gatukonstruktion. Förvaltningen jobbar vidare med fler
projekt där Roslagsvatten och tekniska enheten samschaktar.
Militärvägen har överlämnats från tekniska enheten till en nybildad vägförening. Under 2020 byggdes
även en gång- och cykelväg från Grenadjärsvägen till Rindö skola inom Rindö hamn. På Rindö
upphandlades och påbörjades bygget av en ny gång- och cykelväg från Rindö centrum till Rindö
förskola som etapp 1 av projektet Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindövägen. Detta projekt
beräknas färdigställas under 2021. Etapp 2 och 3 har under 2020 legat i planerings- och
projekteringsfasen.
Under året upphandlades ombyggnad- och utbyggnad av infartsparkeringen på Engarn. Andra
ombyggnader av gatunätet som genomförts under hösten är totalrenovering av Estlandsvägen och
Björkstigen. På Petersbergsvägen har gång- och cykelvägen från Eriksövägen till Stockholmsvägen
knutits ihop med en breddad gång- och cykelbana och fått ny belysning. Även trappan från
Eriksövägen till Petersbergsområdet har byggts om och fått ny belysning.
Tekniska enheten har jobbat efter en ny rutin för schaktningstillstånd för att ha bättre kontroll över
de entreprenörer som gräver i stadens gator och torg. Detta har lett till tydligare regler och utdelning
av viten vid olovliga arbeten i stadens gatunät.
P-automaterna är nu digitala. Vaxholms stad har flera leverantörer av betaltjänster för parkering;
SMS Park, Parkster och Easypark. Samtliga leverantörer erbjuder parkering via sms, app eller genom
att ringa. En ny parkeringsautomat har installerats i korsningen Hamngatan/Rådhusgatan i centrala
Vaxholm. I den nya automaten finns möjlighet att betala med kort för parkering i samtliga zoner i
Vaxholm.
Under sommaren målades alla övergångsställen om på centrala Vaxön.
Gågatan har varit framgångsrik och det har beslutats att den ska genomföras permanent under
sommarmånaderna. Näringslivet är positivt inställda och det går att se att stadskärnan lever upp, fler
besökare flanerar och spatserar över hela gatan vilket bidrar till mer stadsliv och rörelse.
Vaxholm stad har vidtagit krafttag kring siktröjning. Växtlighet på all kommunalägd mark nära
korsningar har klippts ner så att den följer plan- och bygglagens siktkrav. Ungefär 50 enskilda privata
fastighetsägare har fått brev där de åläggs att klippa sina häckar så att de följer gällande siktkrav.
Dagvattenbrunnar har sugits rena och några bristfälliga områden för avledning av dagvatten har
identifierats. I samband med att gator totalrenoverats har även insatser gjorts för att förbättra
dagvattenhanteringen på gatorna.
Utfallet för indikatorn NMI Gång- och cykelvägar har ökat och det interna och förberedande arbetet
som gjorts med framtagande av en underhållsplan för tekniska enheten skapar förutsättningar för
positiva resultat i medborgarundersökningar framöver.
Hamn
Planering och renovering av Vaxholms framtida kajer i Söderhamnen och Österhamnen och dess
närliggande område pågår och personal från tekniska enheten ingår i projektgruppen. Pågående
avstängningar på de centrala kajerna beror på planerad kajrenovering.
Estlandskajen har inventerats inom ramen för kajprojektets budget och behov av renovering har
identifierats.
Mark och park
Utöver i avtal styrda åtaganden har beskärning av parklindar längs Hamngatan genomförts. Även fem
almar har tagits ner inom parken Lägret på grund av almsjuka. Extra slyröjning längs spåren på
Bogesund (blå leden) samt på Tenö har genomförts och extra bekämpning av björnlokor samt
parkslide har utförts. Kommunen har under året övertagit grönytor i Rindö hamn.
Nämnden för teknik, fritid och kultur, Årsbokslut 2020
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Inför upprustning av lekplats på Lägret har idéer samlats in genom medborgardialog där barnen har
varit aktiva i dialogen. Sammanställning pågår inför fortsatt arbete under våren 2021.
Fredningsområden för fiske har förberetts i Killingeviken samt Siviken.
Skydd för badande gentemot båttrafiken vid baden på Eriksö, Tenö samt Överby har förstärkts.
Investeringar har skett i bryggan vid Norrhamnsbadet samt i ny brygga vid Grönviksbadet.
Vänthytten vid Vegabackens ångbåtsbrygga har renoverats och ett flertal insatser har gjorts i
Gästhamnen.
Vaxholms stad har märkt att flera olovligen slängt hushållssopor i de allmänna papperskorgarna. För
att hålla staden ren har fler tömningar utförts.
Nedgången i utfallet för indikatorn MNI Renhållning och sophämtning är främst relaterat till den
upplevda renhållningen av parker och allmänna platser samt åtgärder mot klotter och annan
skadegörelse.
Ett avtal för viltvård har tecknats och gäller från och med 2021-01-01. Upphandling av skogsvård
planeras utifrån kommunens skogsbruksplan.

Måluppfyllelse (Procent)
100%
Indikator

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Målnivå
2020

BMvärde
2020

Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gång och
cykelvägar

51

51

52

55

60

Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gator och
vägar

52

52

52

55

59

Nöjd Medborgar-Index (NMI), Renhållning
och sophämtning

64

64

62

64

65

Nämndens mål: Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i
idrottsaktiviteter
Agenda 2030
Jämställdhet

Analys
Det är viktigt att idrotten är jämställd och jämlik. Staden ska sträva efter att erbjuda likvärdiga
möjligheter för alla att vara fysiskt aktiva oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund
eller socioekonomiska förhållanden.
För att främja ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter samarbetar fastighetsenheten och tekniska
enheten med bland annat ungdomsstödet och hållbarhetsenheten.
För idrottsföreningarna har nätverksträff och informationskväll anordnats med information om
barnkonventionen samt webbseminarier kring Corona och ett utökat stöd i och med det.
En digital föreläsning kring ”coachande idrottsföräldrar” har hållits tillsammans med RF-SISU under
september månad, med bra uppslutning. Föreläsningen efterfrågades på nätverksträffar tillsammans
med idrottsföreningarna.
Nämnden för teknik, fritid och kultur, Årsbokslut 2020
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Målet följs upp genom indikatorn Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar delat med totalt
deltagande och målvärdet är mellan 45-55 %. För att öka jämställdhet och jämlikhet är medverkan
från föreningslivet och idrottens egna organisationer central. Idrotten är en del av samhället och ska
genom sin verksamhet delta i samhällets jämställdhets- och jämlikhetsarbete. Utfallet för året är
lägre än förra året men inom målnivån.

Måluppfyllelse (Procent)
100%
Indikator
Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar,
andel (%)

Utfall
2018
49%

Utfall
2019

Utfall
2020

49%

47%

Målnivå
2020

BMvärde
2020

45-55%

43%

Nämndens mål: Kommunen har energieffektiva lokaler.
Beskrivning
Statistik hämtas från E.on

Agenda 2030
Hållbar energi för alla

Analys
Byte av energikälla från direktverkande el till bergvärme i Rindö sporthall är färdigställt. Åtgärden
bedöms kunna minska elenergiutfallet på objektet markant. Payofftid för investeringen är
uppskattad till fyra år.
Projektet kring framtagande av investeringsplan för solceller är slutfört och solceller kommer att
installeras på Resarö skola under 2021.
Arbete med energiplan 2021-2030 pågår tillsammans med hållbarhetsenheten för att stärka
kommunens energibesparingsarbete.

Måluppfyllelse (Procent)
100%
Indikator

Utfall
2018

Energianvändning kWh/m2 i
kommunalägda lokaler

148

Utfall
2019

Utfall
2020

139

147

Målnivå
2020

BMvärde
2020

180

Indikator för Energianvändning kWh/m2 i kommunägda lokaler, saknar jämförbart BM-värde.
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Ekonomi
Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att
skattepengarna ger så stort värde som möjligt.

Nämndens mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar.
Agenda 2030
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar konsumtion och produktion

Analys
Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur visar för helåret 2020 ett överskott på 2,9 mnkr. Överskottet
härleds till främst tre orsaker:
- Lägre elkostnader efter nytt förmånligare elavtal i april.
- Minskade kostnader för löpande fastighetsservice.
- Minskade lönekostnader efter sjukskrivningar kombinerat med statlig ersättning för
sjuklönekostnader och ersättning för åtgärder som avsett att minska smittspridningen.
Kultur och bibliotek
Bibliotekets verksamhet har en hög nivå av budgetföljsamhet medan kulturverksamheten visar ett
överskott om cirka 488 000 kr. Överskottet beror av inställda evenemang på grund av corona.
Kulturansvaret har inte gått upp i budgeterad arbetstid av samma orsak.
Fastighetsenheten
Fastighetsenheten har de senaste två åren redovisat ett underskott men nu vänt denna negativa
trend till ett marginellt överskott om 186 000 kr.
En ekonomisk åtgärdsplan togs fram i början av 2020 och enheten har tillämpat den strikt.
De åtgärder som givit störst resultat är:
•
•

•

Tydligare styrning och uppföljning av drift och skötselåtgärder har resulterat i en besparing
om ca 1,8 mkr jämfört med föregående år.
Fastighetsenheten har i större mån än tidigare avsatt personella resurser för att arbeta med
upphandlingsfrågor istället för att köpa in konsultstöd. Omförhandlingar av verksamhetens
avtal har under året resulterat i en kostnadseffektivisering. Bland annat har elkostnaderna
för stadens fastighetsbestånd minskat med1,6 mkr. Övriga omförhandlade avtal går att
utvärdera ekonomiskt först under 2021.
Aktiv arbete med intäkter har resulterat i en intäktsökning om cirka 0,8 mkr jämfört med
föregående år. Fastighetsenheten har under en längre period arbetat med att säkerställa att
samtliga lokalhyresavtal är omförhandlade med en marknadsmässig hyra. Enheten har under
året arbetat med 5 arrendeavtal och 16 lokalhyresavtal. Flertalet avtal har tecknats under
året och de ekonomiska effekterna av arbetet syns i sin helhet först 2021.

Majoriteten av besparingarna vägs dock upp av tillkommande kostnader för förskolan Blynäsviken,
åtgärder enligt OVK-protokoll, drift av Lillstugan samt ökade kostnader för avskrivning och
kapitaltjänst gällande en större andel avslutade investeringsprojekt mot slutet av året.
Tekniska enheten
Generellt har enheten begränsat kostnaderna då det under del av året riskerade att nollresultat inte
skulle uppnås. Vid årets slut kan konstateras att fler åtgärder kunde ha vidtagits, men vidtagande av
åtgärder kräver planering i god tid och det har resulterat i ett större överskott. I de olika
verksamheterna finns avvikelser både avseende under- respektive överskott.
Nämnden för teknik, fritid och kultur, Årsbokslut 2020
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Intäkter från markhyror har ökat då fler uteserveringar har ägt rum under året. Sjukfrånvaro under
första halvåret bidrar till minskade kostnader i form av lön och outnyttjat budgetutrymme.
Verksamheten gator och vägar ger ett överskott som beror på att vidtagna belysningsåtgärder i hög
grad belastat investeringsbudgeten istället för driftbudgeten. Budgetsatsningen för
trafiksäkerhetshöjande åtgärder har delvis använts.
Inom parkverksamheten återfinns ökade kostnader för tillkommande grönytor och beskärning av
parklindar.
Kostnaden för utbetalade bidrag till föreningslivet har varit lägre under året än budgeterat.
Hyresintäkter för uthyrning av idrottshallar från föreningar och privatpersoner har blivit lägre genom
ett lägre nyttjande till följd av Corona.
För hamnverksamheten konstateras att mindre underhåll behövt utföras under 2020.
En del av överskottet beror på tjänstledighet, delvis vakant tjänst och minskade kostnader för
fastighetsservice i gemensamma lokaler.

Måluppfyllelse (Procent)
100%
Indikator
Resultatavvikelse i procent (%) av budget

Utfall
2018
-2,5%
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Utfall
2019
-3,3%

Utfall
2020
5,8%

Målnivå
2020

BMvärde
2020

0%
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Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset
Fastighetsenheten tog i ett tidigt skede fram en krisplan för att säkerställa drift av samhällsviktiga
ansvarsområden med utgångspunkten risk för stort personalbortfall. Krisplanen har inte behövts
nyttjas då sjukfrånvaron varit låg. Fastighetsenheten och tekniska enheten har gjort en del
omställningar i arbetssätt och arbetsfördelning för att underlätta för distansarbete.
En del uppgifter har behövts prioriteras om, främst utvecklingsprojekt, för att rymma vissa akuta
åtgärder relaterat till Covid19.
Flertal fysiska åtgärder inom socialförvaltningens verksamhetslokaler och bostäder har varit tvungna
att skjutas framåt på grund av besöksförbud på särskilt boende för äldre. Vissa lägenheter på
Borgmästargården har under senhösten kunnat renoveras i samråd med verksamheten. Uthyrning av
seniorbostäder har anpassats för att minimera smittspridning.
Tekniska enheten har bland annat anordnat tillfälliga sommarparkeringar, ökat
parkeringsbevakningen kring badplatser för att möta räddningstjänstens behov av tillgänglighet och
ökat städningen av offentliga toaletter och tömning av papperskorgar.
På fritidssidan har föreningslivets aktiviteter begränsats på grund av rådande restriktioner. Många
avbokningar har gjorts av tider inklusive i ishallen. Allmänhetens åkning har varit inställd under
senare delen av året 2020.
De tillstånd som getts för användning av allmän platsmark för till exempel loppisar och julmarknad
har inte nyttjats och avbokats.
Stadsbibliotekets och allmänkulturens verksamhet har påverkats mycket av coronapandemin.
Bibliotekets utåtriktade verksamhet har påverkats genom att öppettider och service har behövt
förändras. Sedan mitten av mars har i stort sett alla program och aktiviteter ställts in. Olika åtgärder
har tagits för att minska smittorisk för personal och besökare och för att minska risken för
smittspridning i bibliotekslokalen. Det har bland annat inneburit plexiskydd vid informationsdisken,
fysisk distans till besökare, uppmaningar till självservice och tak för maximalt antal besökare. Under
våren möblerades lokalerna om för att undvika trängsel och sedan slutet av oktober är alla sittplatser
borttagna. Via stadsbibliotekets Boken kommer-service har böcker kunnat levereras till låntagare i
riskgrupper, det är en verksamhet som har ökat mycket under året. Året avslutades med att
bibliotekslokalen stängdes helt för besökare.
Allmänkulturen arrangerade tillsammans med föreningarna i kulturrådet den årliga kulturnatten i
oktober. Arrangemanget blev genom begränsningar av publik och livesändningar/streamning
anpassat till rådande restriktioner, men blev mycket uppskattat.
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Framtid och utveckling
Fastighet
Fastighetsenheten arbetar med att strategiskt omförhandla och upphandla avtal för att säkerställa
hög kvalitet med kostnadseffektiva avtal.
Ny driftupphandling av fastighetsskötsel pågår och nytt avtal skall slutas i maj 2021. Även ny
upphandling av lokalvård planeras.
Enheten kommer ta fram en ny internhyresmodell för socialförvaltningen och arbetet fortsätter med
att utveckla och förbättra internhyresmodellen för utbildningsförvaltningens bestånd.
Två större förändringar i beståndet är avveckling av tillfälliga lokaler på Vaxö (Båtens förskola) och
Rindö (del av Rindö skola). Avvecklingen sker i samarbete med utbildningsförvaltningen.
Fastighetsenheten har genomfört en omorganisering med syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen
inom enhetens verksamhet. Målsättningen är att säkerställa en effektiv och professionell
driftverksamhet och samtidigt kunna arbeta med utveckling- och förbättringsarbete.
Gator och trafik
Tekniska enheten har under 2020 tagit fram en underhållsplan som ska vara ett styrande ramverk för
hur underhållet av stadens anläggningar på allmän platsmark ska hanteras. Redan nu finns en tydlig
bild av stora behov av underhåll de närmaste åren. Samtidigt kommer arbetet i mångt och mycket gå
ut på att ytterligare besikta och bedöma skicket på befintliga anläggningar. Underhållsplanen ska
förbättras, uppdateras och ytterligare kompletteras under året.
Arbetet med att säkerställa avtal och arrenden fortsätter och processen för att styra och agera på
avtal och arrenden kommer att förbättras, främst inom området att ta betalt på ett mer effektivt
sätt. Förvaltningen arbetar samtidigt med att förbättra processen för överlämning från
exploateringsfas till löpande drift.
Fritid
Inom fritidsområdet planeras för en ny lekplats på Lägret i samverkan med barnen i Vaxö skola.
På Resarö planeras för att fotbollsföreningen ska arrendera en befintlig grusplan för att förändra den
till en konstgräsplan.
Bibliotek och kultur
Under 2020 och början av 2021 undersöks möjligheter för biblioteket att få större lokaler, beslut
väntas under 2021. Oavsett lokal utvecklar biblioteket sin verksamhet. Från 2020 är hela beståndet
chippat och två självserviceautomater är i bruk. Det möjliggör en högre självservice och lösgör
resurser för personalen att hjälpa den som behöver hjälp.
Den digitala utlåningen fortsätter att öka och i budget finns nu större utrymme för det. Under 2020
var den digitala utlåningen 7% av den totala utlåningen medan kostnaden var 17% av den totala
kostnaden för medier.
Ett av nämndens mål är att det finns ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. För 2021 finns en
ny indikator under det målet, nämligen Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, andel
nöjda medborgare (%), taget från kommande SCB undersökning.
Från 2021 ingår Vaxholms stadsbibliotek i Librissamarbetet med många andra bibliotek i landet. Det
innebär att biblioteket delar katalog med andra bibliotek och kan dra nytta av andra biblioteks
katalogarbete. För ett litet bibliotek blir nyttan större än kostnaden för den egna arbetsinsatsen. I
och med övergången ersätts tjänsten bibliografisk service med utökad tjänstgöring för en
medarbetare. Som Librisbibliotek minskar beroendet av bibliografisk service och det behovet täcks
upp med den utökade tjänstgöringen.
Från januari 2021 görs en organisationsförändring så att kulturansvaret förs över till Stadsbiblioteket.
Nämnden för teknik, fritid och kultur, Årsbokslut 2020
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Det kommer att ge samarbetsvinster för båda verksamheterna. Inom kulturen utvecklas
verksamheten bland annat med flera typer av kulturarrangemang. Kulturens indikator är Det lokala
kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare (%), taget från kommande SCB
undersökning.
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Nämndens nyckeltal 2020
(agenda 2030)
Nämnden för teknik, fritid och kultur
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De globala målen
Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som nyckeltalet kopplar till enligt en
bedömning. Nedan listas de 17 globala målen.
1. Ingen fattigdom
2. Ingen hunger
3. God hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
6.Rent vatten och sanitet för alla
7. Hållbar energi för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och globalt partnerskap
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Tjänsteutlåtande

2021-01-25
Änr TFK 2019/113.012
1 av 1
Stadsbyggnadsförvaltningen
Anna Holm
Verksamhetscontroller

Uppföljning av internkontrollplan 2020
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.
Uppföljning av internkontrollplan för nämnden för teknik, fritid och kultur överlämnas till
kommunstyrelsen för information.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar uppföljning och resultat av internkontroll 2020. Uppföljningen utgår från de
kontrollmoment och åtgärder som fastställdes i nämndens internkontrollplan 2020.
Enligt Vaxholms stads riktlinjer ska nämnderna i samband med årsredovisningen rapportera resultatet
av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande Uppföljning av internkontrollplan 2020, 2021-01-25
Uppföljning internkontroll 2020 Nämnden for teknik, fritid och kultur, 2021-02-003

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom:

Kommunstyrelsen
Maria Poutamo, sbf
Susanne Edén, sbf

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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1 Inledning
Syfte
Syftet med internkontroll är att bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert samt att risker
identifieras och hanteras för att undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig
nivå säkerställa att:
‐tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs. Det innefattar lagstiftning, kommunens
interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter.
‐finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och
ändamålsenlig. Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig redovisning av
verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och resursanvändning samt övrig relevant
information om verksamheten.
‐verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det innebär att ha kontroll över insatta
resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs
och följs upp.
Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl
förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med internkontroll och
arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att målsättningar uppnås. En väsentlig del i
internkontrollen utgörs dock av riskanalys och riskhantering i form av förebyggande åtgärder och
kontrollmoment.
Ansvar
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll. Nämnderna
har ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i inom respektive verksamhetsområde.
Internkontrollplan och uppföljning
Interkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns
inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av
sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det
skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller
tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke.
Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i
samband med beslut om mål och budget.
Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen
inom nämnden till kommunstyrelsen som i sin tur utvärderar kommunens samlade system och
beslutar om det behöver göras förbättringar.
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Tjänsteutlåtande

2021-01-28
Änr TFK 2020/107.040
1 av 1
Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef

Detaljbudget samt upphandlingsplan 2021 nämnden för teknik, fritid
och kultur
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokoll.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen presenterar detaljbudget samt upphandlingsplan för 2021.

Handlingar i ärendet
Detaljbudget samt upphandlingsplan 2021 nämnden för teknik, fritid och kultur 2021-01-28
Detaljbudget 2021 nämnden för teknik, fritid och kultur
Upphandlingsplan 2021 nämnden för teknik, fritid och kultur

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Alexander Erichsen, klk
Alexander Wahlstedt, sbf
Maria Poutamo, sbf
Eva-Lena Granbacka, sbf

För kännedom:

Susanne Edén, sbf

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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Upphandlingsplan ‐ Nämnden för teknik, fritid och kultur, 2021‐2022*
Avser

Avtalstyp

Påbörjas

Bef. avtal
gäller tom

Driftteknisk fastighetsförvaltning

Funktionsentreprenad

Pågår

2021‐05‐04

Lokalvård
Belysning
Beläggningsarbeten
Markanläggning

Uppdragsavtal för samtliga
förvaltningar.
Ramavtal
Ramavtal
Ramavtal

2021
2022
2022
2022

2022‐06‐15
Nytt avtal
Nytt avtal
Nytt avtal

2021

Nytt avtal

Skogsförvaltning

Uppdragsavtal

Kommentar
Vaxholms stad har ingen egen driftpersonal varför
tjänsten historiskt alltid upphandlats.

Upphandlingens utformning avgör om beslut tas i KS eller
TFK

Upphandling av skogsvård planeras utifrån kommunens
skogsbruksplan.

* Redovisade upphandlingar i upphandlingsplanen omfattar inte upphandlingar som beslutas enligt delegeringsordning. Upphandlingsplanen kan komma att revideras
utifrån behov eller ändrade förutsättningar.
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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.

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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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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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
PwC
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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.
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
PwC

49

10

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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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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Kommunledningskontoret

Missiv till Förstudie: Tillgänglighet och service
Remissinstanser:
1.
2.
3.
4.

Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Nämnden för teknik, fritid och kultur

Remisstid
Remissvaren ska senast hanteras i februari 2021 i respektive nämnd.
Svaren ska därefter skickas till remitterande myndighets, KS, inkorg i Evolution.
Samlat svar till revisionen senast 15 mars 2021.
Med vänliga hälsningar
Lotta Nordgren
Huvudregistrator
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef

Implementering av program för mål och uppföljning av privata
utförare
Förslag till beslut
1. Uppföljning av privata utförare 2020 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för
information.
2. Uppföljningsplan 2021 för privata utförare antas och överlämnas till kommunstyrelsen för
information.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Vaxholms stad fastställde 17 februari 2020 ett program med mål och riktlinjer för
verksamheter som utförs av privata utförare. (Änr: KS 2019/208.055) Fullmäktige ska för varje
mandatperiod anta ett sådant program med mål enligt kommunallagen (5 kap. 3§). Programmet var
innan beslut på remiss till de olika nämnderna.
Ett projekt med representanter från alla förvaltningar samt kommunledningskontoret (ekonomi- och
upphandlingsenheten) har genomförts för att implementera programmet. Syftet var att skapa ett
gemensamt ramverk, struktur och arbetssätt för hur kommunen följer upp avtal med privata utförare
och rapporterar till nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Projektet har avslutats och en första uppföljning ska rapporteras i samband med nämndernas
verksamhetsberättelser för 2020. Nya avtal kommer att följas upp enligt programmet. Avtal tecknade
före antagande av programmet kommer att följas upp i den mån det är möjligt. Nämnderna ska då också
besluta om en uppföljningsplan för år 2021 för privata utförare inom respektive nämnds
ansvarsområde.

Bakgrund
Kommuner får enligt 10 kap. 1§ kommunallagen (2017:725) lämna över skötsel av kommunala
angelägenheter till privata utförare. Om kommunen beslutar sig för att överlämna driften av en offentlig
uppgift till en privat utförare, kvarstår ända kommunen som huvudman för verksamheten, och är
därmed fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för dessa verksamheter på samma sätt som för
verksamhet som bedrivs i egen regi. Om verksamheten innefattar myndighetsutövning får den
överlämnas endast om det i lag finns stöd för det.
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Fullmäktige är skyldiga att alltid kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal utförs av privata
utförare och ska genom avtalet med utföraren säkra tillgång till information som gör det möjligt för
allmänheten att få insyn i den privata verksamheten (10 kap. 8-9§§ KL).
Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som
utförs av privata utförare. I programmet ska det anges hur målen och riktlinjerna ska följas upp och hur
allmänhetens insyn ska tillgodoses (5 kap. 3§ KL).

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Vaxholms stad fastställde 17 februari 2020 ett program för mål och uppföljning av
privata utförare. (Änr: KS 2019/208.055) Programmet var innan beslut på remiss till de olika nämnderna.
Programmet gäller enbart för avtal med privata utförare som ingås efter att programmet fastställts i
fullmäktige. Redan ingångna avtal påverkas av programmet då det är möjligt att införliva programmet i
avtalet.
Projekt för att implementera programmet inom förvaltningarna
Ett projekt med representanter från alla förvaltningar samt kommunledningskontoret (ekonomi- och
upphandlingsenheten) har genomförts för att implementera programmet.
Vaxholms stad hade också en revisionsgranskning under hösten 2019 kring nämndernas uppföljning av
privata utförare (KS 2019/223.007). Granskningen och de rekommendationer som angavs i rapporten
var också ett underlag till detta projekt.
Projektets syfte var att skapa ett gemensamt ramverk, struktur och arbetssätt för hur kommunen följer
upp avtal med privata utförare och rapporterar till nämnderna, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
På sikt innebär det en starkare kvalitetssäkring av privata utförare och levererade tjänster.
Projektets resultat:
•
Befintliga processer inom upphandling har anpassats och en ny process för uppföljning av
privata utförare har tagits fram.
•
Metod, omfattning av uppföljning inom olika typer av verksamheter och hur det knyter an
till kravställning och avtalsvillkor har diskuterats och ansvarsfördelning mellan förvaltningar och
stödenheter har tydliggjorts.
•

Mall för uppföljningsplan och mall för rapportering till nämnd har tagits fram.

•
En förteckning över vilka leverantörer som i nuläget är privata utförare av kommunala
angelägenheten enligt definitionen i programmet har tagits fram.
Projektet har avslutats och ett fortlöpande arbete med att förbättra och utveckla processen och
metoderna tar vid.
Första rapportering till nämnd
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En första uppföljning ska rapporteras i samband med nämndernas verksamhetsberättelser för 2020
(men som ett eget ärende). Nya avtal kommer att följas upp enligt programmet och avtal tecknade före
antagande av programmet kommer att följas upp i den mån det är möjligt. Nämnderna ska då också
besluta om en uppföljningsplan för år 2021 för privata utförare inom respektive nämnds
ansvarsområde.
Utveckling av riskanalyser
Upphandlingsenheten kommer att fortsätta arbetet med att ta fram rutin och mall för riskanalys som
ska användas inför upphandling, vilket är en viktig del för kravställning och därmed också hur
uppföljningen regleras i det kommande avtalet.

Handlingar i ärendet
Implementering av program för mål och uppföljning av privata utförare, Tjänsteutlåtande, 2020-10-28
Privata utförare av kommunala angelägenheter, 2020-10-28
Uppföljningsplan av privata utförare TFK 2020, 2020-11-24
Uppföljningsrapport - privata utförare TFK 2020, 2020-11-24

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Kommunstyrelsen

För kännedom:

Susanne Edén, SBF
Alexander Wahlstedt, SBF
Anna Holm, SBF

60

2020-10-01
Dnr
1 av 3
Jennie Falk Eriksson
Kvalitetscontroller

Privata utförare av kommunala angelägenheter enligt definition i programmet
för mål och uppföljning av privata utförare
Programmet för mål och uppföljning av privata utförare gäller enbart för avtal med privata utförare som
ingås efter att programmet fastställts i fullmäktige. Redan ingångna avtal påverkas av programmet då
det är möjligt att införliva programmet i avtalet, vilket innebär att uppföljning av befintliga avtal ske i
den mån det är möjligt och rapporteras till respektive nämnd.
Vilka leverantörer är då privata utförare av kommunala angelägenheter? I programmet finns beskrivet
vilka kriterier som avgör om leverantören är en privat utförare av kommunal angelägenhet som ska
följas upp enligt programmet. Utifrån dessa kriterier har förvaltningen gjort en lista på vilka leverantörer
detta i nuläget är. Avtalen är dock tecknade innan programmet beslutades och omfattas därför bara i
den mån det är möjligt utifrån befintligt avtal.

Socialnämnden
Vid köp av individuella insatser, exempelvis köp av hem för vård av boende (HVB) har kommunen
ansvaret för den individuella insatsen men inte för verksamheten som helhet.
Biståndshandläggarna har ansvar för planering och uppföljning av beviljade insatser till enskilda.
Individuppföljningen fokuserar på vilken effekt insatsen/insatserna fått för den enskilde.
Biståndsbesluten ska enligt gällande lagstiftning följas upp vid behov och minst en gång per år.
Individuppföljning ingår ej i nämndens uppföljningsplan.
I tabellen listas verksamheter med privata utförare enligt definition i programmet samt vilken/vilka
utförare kommunen har avtal med (augusti 2020).
Verksamhet

Utförare

Bostad med särskild service (gruppbostad och servicebostad)

Olivia omsorg

Särskilt boende för äldre (kommande)
Hemtjänst

-Olir AB
-Solskens Omsorg och service

Kontaktperson

Nordströms assistans
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Daglig verksamhet enligt LSS

Olivia omsorg

Öppen vård missbruk

StepOne

Ledsagarservice/Avlösarservice (LSS)

Nordströms Assistans

Persontransporter/Färdtjänst turbundna resor (del av BUNs
avtal)

Sverige taxi

Nämnden för teknik, fritid och kultur
I tabellen listas verksamheter med privata utförare enligt definition i programmet samt vilken/vilka
utförare kommunen har avtal med (augusti 2020)..
Verksamhet

Utförare

Verksamhet

Utförare

Fastighetsförvaltning

Redab

Snöröjning

Peab AB

Gatuunderhåll och skötsel

Peab AB

Markskötsel

-JRF Mark AB
-TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i
Waxholm AB
TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i
Waxholm AB

Reception/vaktmästeri Campus Vaxholm
Lokalvård

Winab

Skogsvård (Ny upphandling)

Barn och utbildningsnämnden
I tabellen listas verksamheter med privata utförare enligt definition i programmet samt vilken/vilka
utförare kommunen har avtal med (augusti 2020).
Verksamhet

Utförare

Verksamhet
Skolskjuts

Utförare
Sverigetaxi i Stockholm AB

Övriga ställningstaganden
Fixarservice, tolktjänst, hantverktjänster, skuldsanering, skadedjurssanering omfattas enligt
bedömning ej av programmet då det handlar om avrop för enskilda tillfällen.

62

Minnesanteckningar
2020-10-01
Dnr
3 av 3

Larm/bevakning omfattas enligt bedömning ej av programmet då det är en intern angelägenhet.
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Uppföljningsplan av privata utförare för nämnden för teknik, fritid
och kultur 2021
Inledning
Kommunfullmäktige har beslutat om ett program för mål och uppföljning av verksamhet som utförs av
privata utförare. Programmet omfattar mandatperioden 2019-2022. I kap. 10 kommunallagen
(2017:725) regleras kommunens ansvar för kommunala angelägenheter som har lämnats över till privata
utförare.
Uppföljning är en viktig del i kvalitetsarbetet och kommunen är ansvarig för att följa upp verksamhet
oavsett utförare. Kopplat till programmet ska varje nämnd utarbeta en plan för när och på vilket sätt
verksamhet som utförs av privata utförare ska följas upp.
Syftet med att göra uppföljning är att:





kontrollera att lagar, förordningar och föreskrifter följs,
uppdragen utförs i enlighet med förfrågningsunderlag, anbud och avtal och att verksamheten
utförs med god kvalitet,
utgöra ett underlag i stadens förbättringsarbete för att utveckla och förbättra verksamhet och
tjänster till medborgarna,
analysera risker och bedöma privata utförares förmåga och beredskap att fullgöra sina avtal.

Uppföljningen rapporteras till ansvarig nämnd i samband med nämndens verksamhetsberättelse (men
som ett eget ärende). Uppföljningsplanen och resultatet av uppföljningen ska årligen delges
kommunstyrelsen.

Typer av uppföljning
Regelbunden uppföljning
Den regelbundna uppföljningen av privata utförare sker årligen inom beslutade områden. Regelbunden
uppföljning beskrivs i uppföljningsplanen.
Fördjupad uppföljning
Efter en riskbedömning fastställs eventuellt fokusområde för en fördjupad/riktad uppföljning. Fördjupad
uppföljning görs på förekommen anledning utifrån behov av att granska ett specifikt område eller en
specifik fråga. Fördjupad uppföljning beskrivs i uppföljningsplanen.
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Händelsestyrd uppföljning
En händelsestyrd uppföljning orsakas av en särskild händelse. Det kan exempelvis vara:




upprepade klagomål/avvikelser hos samma leverantör eller enstaka klagomål/avvikelser där det
föreligger en uppenbar risk att den upprepas, särskilt allvarlig händelse, till exempel medvetna
avsteg från avtal eller upprepade händelser i ett tydligt mönster,
stora olikheter i debitering och/eller fakturering.

Händelsestyrd uppföljning kan inte planeras och beskrivs därför inte i uppföljningsplanen. Om det under
året uppkommer den här typen av uppföljning kommer det att rapporteras till nämnden i samband med
rapportering av övrig uppföljning. Socialnämnden har egna fördjupade rutiner och system för
händelsestyrd uppföljning.

Uppföljning på olika nivåer
Ekonomisk status
Inför avtalstecknande kontrolleras ekonomisk status t.ex. gällande kreditvärdighet, betalning av skatter
och avgifter, moms mm. Inför betalning av fakturor görs kontroll av leverantör och transaktion via
extern tjänst för säkra betalningar.
Avtalsuppföljning
Avtalsuppföljning styrs innehållsmässigt av det förfrågningsunderlag som legat till grund för avtalets
tecknande. Kontroll sker att ska-krav på utföraren är uppfyllda och att beställda och fakturerade tjänster
utförts.
Uppföljning av avvikelser
Uppföljning av avvikelser kan ske genom exempelvis kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Det kan också ske genom en sammanställning av inkomna klagomål och synpunkter.
Brukarnas/invånarnas uppfattning om kvalitet
Brukarnas/invånarnas uppfattning kan inhämtas på olika sätt, till exempel via enkäter.

Arbetsformer och process för uppföljning
Entreprenader styrs i huvudsak enligt nedanstående arbetssätt beroende på typ och storlek för
entreprenaden.




Kontraktsmöten. Syftet med kontraktsmötet är att säkerställa att entreprenaden på en
övergripande nivå utförs korrekt enligt avtalets ambitioner och beställning. Kontraktsfrågor,
avtalsfrågor och övergripande ekonomi säkerställs.
Driftmöten. Vid driftmötet deltar i regel avtalsansvarig samt entreprenörens arbetsledare och
/eller platschef. Syftet med driftmötet är att säkerställa att avtalet ambitioner uppnås samt gå
igenom utförda, planerade och kommande arbeten samt hantera aktuella händelser och
avvikelser som uppstått. Driftmötet är ett beslutande möte där faktiska kostnader och utförda
arbeten ska godkännas innan fakturering.
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Daglig drift och garantiskötsel. Uppföljning och kontroll av entreprenörens arbete sker
regelbundet beroende på entreprenadens storlek samt i tät kontakt via telefon och mejl. Detta
säkerställer att snabbt kunna reglera nyuppkomna situationer och hantera löpande
problemlösning.
Okulär besiktning. Besiktning sker vid behov eller efter en fastställd kontrollplan som syftar till
en mer systematisk kontroll för att få ett bättre statistiskt säkerställt utfall av genomförda
kontroller.
Krav och kvalitetskontroll. För att säkerställa olika krav på entreprenörerna gällande tekniska
specifikationer, miljökrav eller specialistkompetens anlitas oberoende besiktningsmän där så är
lämpligt att genomföra platsbesök för att säkerställa att entreprenadkraven uppfylls.
Ekonomistyrning. Kontroll av ekonomisk status samt avstämning mellan dagbok och faktura i
syfte att se till att genomförda arbeten också sker i linje med ekonomisk ram. Ekonomistyrning
görs i enlighet med interna processer och internkontroll, tex process Redovisa - administrera
leverantörs- reskontra/ portal och relaterade internkontrollmoment.

Avtalsuppföljning sker förenklat enligt följande process:

Uppföljningen redovisas årligen i sammanfattad form till nämnden för teknik, fritid och kultur.
Rapporten framhåller de styrkor uppföljaren noterat hos leverantören, men även förbättringsområden
och i förekommande fall begäran om åtgärdsplan. Avvikelser av större dignitet redovisas löpande på
närmast förestående nämnd.
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Privata utförare
Lista på privata utförare inom nämndens ansvarsområde som omfattas av uppföljningsplanen.
Verksamhetsområde

Privat utförare

Fastighetsförvaltning

Roslagens Energi- & Driftteknik AB

Snöröjning

Peab AB

Gatuunderhåll och skötsel

Peab AB

Markskötsel




Reception/vaktmästeri Campus Vaxholm

TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i Waxholm AB

Lokalvård

Winab

JRF Mark AB
TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i Waxholm AB

Regelbunden uppföljning
Den regelbundna uppföljningen av privata utförare sker årligen.
Avtalsansvarig är övergripande ansvarig för uppföljning. Hen kan dock ta hjälp av andra tjänstepersoner
för att utföra uppföljningen. Vilken roll/funktion som ansvarar för respektive uppföljning framgår i
tabellen nedan.
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Uppföljningsmoment
Vad

Hur

Vem

När

Form av uppföljning

Levererad tjänst
/vara enligt avtal- Omfattning
- Utförande
- Kvalitet
- Tid

Övergripande:

Avtalsansvarig

Årligen

Regelbunden
uppföljning och vid
behov fördjupad
uppföljning.

Ansvarig
förvaltare

Månatligen

-

Kontraktsmöte
Översyn av kontrollplan

Löpande
-

Driftsmöte
Besiktning/
okulär besiktning
Platsbesök
Leveranskontroll

Avvikelser

-

Avvikelserapport

Avtalsansvarig

Löpande

Händelsestyrd
uppföljning och vid
behov fördjupad
uppföljning.

Synpunkter/
klagomål

-

Hyresgäst
Verksamheter
Medborgare
Besökare

Avtalsansvarig

Löpande

Händelsestyrd
uppföljning och vid
behov fördjupad
uppföljning.

Fördjupad uppföljning
Efter en riskbedömning fastställs eventuellt fokusområde för en fördjupad/riktad uppföljning. Fördjupad
uppföljning görs på förekommen anledning utifrån behov av att granska ett specifikt område eller en
specifik fråga.
Avtalsansvarig är övergripande ansvarig för uppföljning. Hen kan dock ta hjälp av andra tjänstepersoner
för att utföra uppföljningen. Vilken roll/funktion som ansvarar för respektive uppföljning framgår i
tabellen nedan.
Verksamhet

Vad

Hur

Vem
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Uppföljning av privata utförare för nämnden för teknik, fritid och
kultur 2020
Inledning
Kommunfullmäktige har beslutat om ett program för mål och uppföljning av verksamhet som utförs av
privata utförare. Programmet omfattar mandatperioden 2019-2022. I kap. 10 kommunallagen
(2017:725) regleras kommunens ansvar för kommunala angelägenheter som har lämnats över till privata
utförare.
Uppföljning är en viktig del i kvalitetsarbetet och kommunen är ansvarig för att följa upp verksamhet
oavsett utförare. Kopplat till programmet ska varje nämnd utarbeta en plan för när och på vilket sätt
verksamhet som utförs av privata utförare ska följas upp.
Syftet med att göra uppföljning är att:





kontrollera att lagar, förordningar och föreskrifter följs,
uppdragen utförs i enlighet med förfrågningsunderlag, anbud och avtal och att verksamheten
utförs med god kvalitet,
utgöra ett underlag i stadens förbättringsarbete för att utveckla och förbättra verksamhet och
tjänster till medborgarna,
analysera risker och bedöma privata utförares förmåga och beredskap att fullgöra sina avtal.

Uppföljningen rapporteras till ansvarig nämnd i samband med nämndens verksamhetsberättelse (men
som ett eget ärende). Uppföljningsplanen och resultatet av uppföljningen ska årligen delges
kommunstyrelsen.

Typer av uppföljning
Regelbunden uppföljning
Den regelbundna uppföljningen av privata utförare sker årligen inom beslutade områden. Regelbunden
uppföljning beskrivs i uppföljningsplanen.
Fördjupad uppföljning
Efter en riskbedömning fastställs eventuellt fokusområde för en fördjupad/riktad uppföljning. Fördjupad
uppföljning görs på förekommen anledning utifrån behov av att granska ett specifikt område eller en
specifik fråga. Fördjupad uppföljning beskrivs i uppföljningsplanen.
Händelsestyrd uppföljning
En händelsestyrd uppföljning orsakas av en särskild händelse. Det kan exempelvis vara:
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upprepade klagomål/avvikelser hos samma leverantör eller enstaka klagomål/avvikelser där det
föreligger en uppenbar risk att den upprepas, särskilt allvarlig händelse, till exempel medvetna
avsteg från avtal eller upprepade händelser i ett tydligt mönster,
stora olikheter i debitering och/eller fakturering.

Händelsestyrd uppföljning kan inte planeras och beskrivs därför inte i uppföljningsplanen. Om det under
året uppkommer den här typen av uppföljning kommer det att rapporteras till nämnden i samband med
rapportering av övrig uppföljning. Socialnämnden har egna fördjupade rutiner och system för
händelsestyrd uppföljning.

Uppföljning på olika nivåer
Ekonomisk status
Inför avtalstecknande kontrolleras ekonomisk status t.ex. gällande kreditvärdighet, betalning av skatter
och avgifter, moms mm. Inför betalning av fakturor görs kontroll av leverantör och transaktion via
extern tjänst för säkra betalningar.
Avtalsuppföljning
Avtalsuppföljning styrs innehållsmässigt av det förfrågningsunderlag som legat till grund för avtalets
tecknande. Kontroll sker att ska-krav på utföraren är uppfyllda och att beställda och fakturerade tjänster
utförts.
Uppföljning av avvikelser
Uppföljning av avvikelser kan ske genom exempelvis kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Det kan också ske genom en sammanställning av inkomna klagomål och synpunkter.
Brukarnas/invånarnas uppfattning om kvalitet
Brukarnas/invånarnas uppfattning kan inhämtas på olika sätt, till exempel via enkäter.

Arbetsformer och process för uppföljning
Privata entreprenader styrs i huvudsak enligt nedanstående arbetssätt beroende på typ och storlek för
entreprenaden.






Kontraktsmöten. Syftet med kontraktsmötet är att säkerställa att entreprenaden på en
övergripande nivå utförs korrekt enligt avtalets ambitioner och beställning. Kontraktsfrågor,
avtalsfrågor och övergripande ekonomi säkerställs.
Driftmöten. Vid driftmötet deltar i regel avtalsansvarig samt entreprenörens arbetsledare och
/eller platschef. Syftet med driftmötet är att säkerställa att avtalet ambitioner uppnås samt gå
igenom utförda, planerade och kommande arbeten samt hantera aktuella händelser och
avvikelser som uppstått. Driftmötet är ett beslutande möte där faktiska kostnader och utförda
arbeten ska godkännas innan fakturering.
Daglig drift och garantiskötsel. Uppföljning och kontroll av entreprenörens arbete sker
regelbundet beroende på entreprenadens storlek samt i tät kontakt via telefon och mejl. Detta
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säkerställer att snabbt kunna reglera nyuppkomna situationer och hantera löpande
problemlösning.
Okulär besiktning. Besiktning sker vid behov eller efter en fastställd kontrollplan som syftar till
en mer systematisk kontroll för att få ett bättre statistiskt säkerställt utfall av genomförda
kontroller.
Krav och kvalitetskontroll. För att säkerställa olika krav på entreprenörerna gällande tekniska
specifikationer, miljökrav eller specialistkompetens anlitas oberoende besiktningsmän där så är
lämpligt att genomföra platsbesök för att säkerställa att entreprenadkraven uppfylls.
Ekonomistyrning. Kontroll av ekonomisk status samt avstämning mellan dagbok och faktura i
syfte att se till att genomförda arbeten också sker i linje med ekonomisk ram. Ekonomistyrning
görs i enlighet med interna processer och internkontroll, tex process Redovisa - administrera
leverantörs- reskontra/ portal och relaterade internkontrollmoment.

Avtalsuppföljning sker förenklat enligt följande process:

Privata utförare
Lista på privata utförare inom nämndens ansvarsområde som omfattas av uppföljningsplanen.
Verksamhetsområde

Privat utförare

Fastighetsförvaltning

Roslagens Energi- & Driftteknik AB

Snöröjning

Peab AB

Gatuunderhåll och skötsel

Peab AB

Markskötsel




Reception/vaktmästeri Campus Vaxholm

JRF Mark AB
(Vaxön och Rindö)
TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i Waxholm AB
(Resarö och Kullön)

TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i Waxholm AB
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Lokalvård

Winab (Elisabeth)

Uppföljningsmoment
Vad

Hur

Vem

När

Form av uppföljning

Levererad tjänst
/vara enligt avtal- Omfattning
- Utförande
- Kvalitet
- Tid

Övergripande:

Avtalsansvarig

Årligen

Regelbunden
uppföljning och vid
behov fördjupad
uppföljning.

Ansvarig
förvaltare

Månatligen

-

Kontraktsmöte
Översyn av kontrollplan

Löpande
-

Driftsmöte
Besiktning/
okulär besiktning
Platsbesök
Leveranskontroll

Avvikelser

-

Avvikelserapport

Avtalsansvarig

Löpande

Händelsestyrd
uppföljning och vid
behov fördjupad
uppföljning.

Synpunkter/
klagomål

-

Hyresgäst
Verksamheter
Medborgare
Besökare

Avtalsansvarig

Löpande

Händelsestyrd
uppföljning och vid
behov fördjupad
uppföljning.

Fastighetsförvaltning, leverantör Roslagens Energi- & Driftteknik AB
Resultat av regelbunden uppföljning
Fastighetsenheten genomför månatligen driftmöten där fokus är genomgång av felanmälningar,
jourärenden, förbrukning av el och vatten och systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Utifrån dessa
genomgångar identifieras behov av underhåll och eventuella trender uppmärksammas. Rapporter om
skadegörelse och behov av samordning med övriga förvaltningar och externa parter diskuteras.
Fastighetsenheten upplever att avtalet fungerar väl
Resultat av eventuell händelsestyrd uppföljning
Vissa beställningar har besiktigats av tjänsteperson utan avvikelse.
Resultat av fördjupad uppföljning
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Fastighetsenheten genomförde en omfattande kontraktsgenomgång med Roslagens Energi- &
Driftteknik AB (REDAB) i början av 2020. Förbättringar som efterfrågades gällde främst rapporter efter
tillsyn, mer information i drift och entreprenadrapporter samt efterlevnad av stadens
gränsdragningslista med uppdelning av hyresgästens och hyresvärdens kostnadsansvar. Generellt har
entreprenören levt upp till önskade förbättringar.
Slutsats
Uppföljningen och det positiva samarbetet med vår entreprenör visar att utföraren överlag har kunnat
genomföra sitt uppdrag, men vissa brister har förekommit. De regelbundna mötena och den täta
kontakten är värdefull och något enheten ämnar fortsätta med. I dagsläget finns inget behov av att
förändring av rutinerna då entreprenören är inarbetad och en god dialog förs.
Enheten ser inga behov av åtgärder i nuläget. De regelbundna uppföljningsmötena har tjänat till att
upptäcka och åtgärda brister löpande. Enheten har en ständigt pågående dialog med den privata
utföraren och båda parter har varit måna om att åtgärda det som inte fungerar.

Gatuunderhåll och skötsel inklusive snöröjning, leverantör Peab AB
Resultat av regelbunden uppföljning
Under 2020 har tekniska enheten säkerställt regelbunden drift och underhåll på kommunens gator och
vägar, inklusive snöröjning, utav vår entreprenör PEAB Drift och Underhåll. Resultatet av detta är
trafiksäkra och framkomliga vägar året runt i enlighet med avtal.
Utförandet har säkerställts genom kontinuerliga driftsmöten. Entreprenören har utöver dessa möten
uppvisat handlingar som visat på beredskap, exempelvis arbetsplanen för året och planeringen inför
vintersäsongen. Därtill har entreprenören uppvisat veckorapporter och dagböcker på allt utfört arbete
som en del av egenkontrollen.
Resultat av eventuell händelsestyrd uppföljning
Avvikelser eller synpunkter/klagomål från medborgare besvaras inom två dagar och undersöks. Under
de syner och inspektioner som förvaltningen utfört löpande har avvikelser har upptäckts och dessa har
återkopplats till PEAB.
Under 2020 slog Coronapandemin till och förvaltningen förvarnades då om vissa förseningar på grund av
längre leveranstider eller sjukdom, vilket skett i viss utsträckning. De tillfällen som driftspersonalen varit
frånvarande på grund av sjukdom har det lösts med vikarier och kontakt mellan entreprenör och
utförare.
Resultat av fördjupad uppföljning
Under 2020 har inga avvikelser påvisats som föranlett vite mot entreprenören.
Slutsats
Uppföljningen och det positiva samarbetet med vår entreprenör visar att utföraren överlag har kunnat
genomföra sitt uppdrag, men vissa brister har förekommit. De regelbundna mötena och den täta
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kontakten är värdefull och något enheten ämnar fortsätta med. I dagsläget finns inget behov av att
förändring av rutinerna då entreprenören är inarbetad och en god dialog förs.
Enheten ser inga behov av åtgärder i nuläget. De regelbundna uppföljningsmötena har tjänat till att
upptäcka och åtgärda brister löpande. Enheten har en ständigt pågående dialog med den privata
utföraren och båda parter har varit måna om att åtgärda det som inte fungerar.

Markskötsel, leverantör JRF Mark AB (Vaxön och Rindö) och TIA- trädgårds- och
idrottsanläggningar i Waxholm AB (Resarö och Kullön)
Resultat av regelbunden uppföljning
Tekniska enheten har fortlöpande uppföljning av avtalet genom daglig/ veckovis samt en års
avstämning. Avstämningarna sker genom mejl/telefon samt platsbesök direkt i arbetsområdet med
ansvarig arbetsledare. Avstämning sker även med respektive ansvarig VD en gång/år.
Faktureringsunderlag som entreprenören skickar till Vaxholms stad kontrolleras fortlöpande av
beställaren. Eventuella avvikelser har meddelats omgående och en dialog förs för att säkerställa korrekt
fakturering.
Resultat av eventuell händelsestyrd uppföljning
Inkomna klagomål har hanterats löpande och följ upp av Vaxholms stad att åtgärder blir utförda.
Resultat av fördjupad uppföljning
Under året 2020 finns inga rapporterade en allvarlig avvikelse.
Coronapandemin har under året 2020 inte minskat utförarnas förmåga att utföra sitt uppdrag.
Slutsats
Uppföljningen och det positiva samarbetet med våra entreprenörer visar att utförarna överlag har
kunnat genomföra sitt uppdrag, men vissa brister har förekommit. De regelbundna mötena och den täta
kontakten är värdefull och något enheterna ämnar fortsätta med. I dagsläget finns inget behov av att
förändring av rutinerna då entreprenörerna är inarbetade och en god dialog förs.
Enheterna ser inga behov av åtgärder i nuläget. De regelbundna uppföljningsmötena har tjänat till att
upptäcka och åtgärda brister löpande. Enheterna har en ständigt pågående dialog med de privata
utförarna och båda parter har varit måna om att åtgärda det som inte fungerar.

Reception/vaktmästeri Campus Vaxholm, leverantör TIA- trädgårds- och
idrottsanläggningar i Waxholm AB
Resultat av regelbunden uppföljning
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Enheten har haft löpande uppföljning via mail och telefon men driften har i stor grad påverkats av
restriktioner relaterat till Covid. Entreprenören har varit behjälplig med diverse olika åtgärder som
behövt genomföras för att leva upp till de olika rekommendationer och krav som ställts av regeringen.
Resultat av fördjupad uppföljning
En intern fördjupad uppföljning inför beslut om förlängning har genomförts. I denna uppföljning
framkom att avtalet generellt fungerar väl och bör förlängas men ansvara för avtalet bör flyttas till
tekniska enheten då det i större grad är deras verksamhet som påverkas. Ansvar för avtalet har därför
flyttats till tekniska enheten 2021.
Resultat av eventuell händelsestyrd uppföljning
Personalen som arbetar på Campus har stöttat upp med uppföljning och dokumentation kring
skadegörelse i Campus vilket varit till stort stöd för staden. Personalen har även varit ett bra stöd vid
uppföljning av lokalvården.
Slutsats
Uppföljningen och det positiva samarbetet med vår entreprenör visar att utföraren överlag har kunnat
genomföra sitt uppdrag, men vissa brister har förekommit. De regelbundna mötena och den täta
kontakten är värdefull och något enheten ämnar fortsätta med. I dagsläget finns inget behov av att
förändring av rutinerna då entreprenören är inarbetad och en god dialog förs.
Enheten ser inga behov av åtgärder i nuläget. De regelbundna uppföljningsmötena har tjänat till att
upptäcka och åtgärda brister löpande. Enheten har en ständigt pågående dialog med den privata
utföraren och båda parter har varit måna om att åtgärda det som inte fungerar.

Lokalvård, leverantör Winab AB
Resultat av regelbunden uppföljning
Möten hålls månadsvis av fastighetsenheten samt vår upphandlade lokalvårdskonsult och protokollförs
på strukturerat sätt. Vid mötena tas upp inkomna klagomål, kommande lokalförändringar eller
personalförändringar eller specialåtgärder.
Utfört arbete
Varje månad utförs fysiska kontroller på ett antal utvalda objekt. Objekten väljs utifrån var det inkommit
klagomål eller utifrån typ av verksamhet, tex kan bostadshus väljas vid ett tillfälle, förskolor vid nästa
osv. Kontrollerna utförs oftast tillsammans med Winabs arbetsledare, ibland av enbart staden.
Periodvis har kontroller utförts mer ofta, tex i samband med terminsstart och lov och vid storstädningar.
Som stöd vid kontroller och möten har staden en upphandlad konsult inom lokalvård.
Winab gör även egna kontroller som mailas till staden veckovis. Långa perioden har dessa inte utförts
avtalsenligt, eller med den noggrannhet som förväntas av staden. Kvalitén kan direkt kopplas till vilken
städledare som för tillfället har uppdraget.
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Ett system för registrering vid de olika objekten som skulle visa vilka lokalvårdare som utför arbetet
samt under vilka tider har varit under diskussion en längre tid. På de offentliga toaletterna har ett
sådant system funnits men inte använts i full utsträckning.
Kontroll av personal
Kontroll av personal har utförts så till vida att personallistor inkl. personnummer begärts in, tillsammans
med en förteckning över vem som arbetar var.
Då en stor del av personalen arbetar kvälls och nattetid på skolor och sporthallar är det svårt att
kontrollera om arbetet utförs av angivna personer.
Resultat av eventuell händelsestyrd uppföljning
Inkomna klagomål har hanterats löpande. Mycket energi har lagts på att få respektive verksamhet att
hantera sina egna klagomål direkt med Winab samt att ha regelbundna möten med städledarna hos
Winab.
Centralt har vi tryckt på att Winab ska boka in sådana möten direkt med stora verksamheter då avtalet i
första hand är upplagt så att de ska hantera sin egen städning, får sina egna fakturor och därför också
ska hantera klagomål och ev. krediteringar.
Extra fokus har också lagts vid att se till att det med tanke på Corona alltid ska finnas tvål och papper på
toaletter, samt i möjligaste mån också handsprit och ytdesinficering. Detta har varit ett återkommande
problem på många skolor.
Resultat av fördjupad uppföljning
Ett antal krediteringar har gjorts av leverantören pga uteblivna tjänster. Detta bevakas av respektive
fakturamottagare .
Slutsats
Fortfarande är detta en leverantör som har svårt att leverera den kvalitet som staden önskar. Det
innebär mycket arbete både för fastighetsenheten samt för respektive verksamheter, framförallt skolor
och förskolor. Bolaget har hög perosnalosättning, och släpar med
Vid en ny upphandling bör andra parametrar än pris få större tyngd så att kvalitet ska löna sig. Vidare
bör ses över om olika städområden kan upprättas så att det blir lättare att byta ut en leverantör som
inte sköter sig väl.
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef

Utredningsuppdrag padelbana
Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att upplåta
mark i syfte att bygga padelbana.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har mottagit flertalet förfrågningar om att upplåta eller avyttra mark i syfte att anlägga
padelbana i Vaxholm. Generellt har förvaltningen hänvisat till privata markägare eller statligt innehav då
inga specifika utpekade arrendetomter finns att tillgå.
För att säkerställa att en markyta passar som arrendeyta för padelbana krävs en genomgång av stadens
outnyttjade markinnehav.
Utöver att en eventuell arrendeyta för padelbana skall kunna rymmas inom området måste
lämpligheten utredas och svara på:









Behov av yta i kvm
Möjlighet att få bygglov
Ytans ändamål enligt detaljplan
Behäftade servitut och inskrivningar
Långsiktig lämplighet enligt gällande och pågående detaljplaner
Pågående närliggande stadsbyggnadsprojekt
Eventuell miljöpåverkan
Behov och tillgång till parkering

För att ta fram ett upplåtelseavtal för en padelbana behöver följande delar utredas







Självkostnad för kommunen per kvm
Avtalslängd
Fastighetsvärde
Avtalsform
Gränsdragning av kommunens ansvar som huvudman
Konkurrensutsättning av avtalet
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Besök: Eriksövägen 27
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Bedömning
En mindre projektgrupp från olika delar av stadsbyggnadsförvaltningen bör kunna utreda möjligheten
att för staden att upplåta en arrendeyta.

Måluppfyllelse
Uppdraget svarar i första hand mot målet om att i kommunen finns ett brett utbud av kultur och
fritidsaktiviteter.

Finansiering
Majoriteten av arbetet bör kunna utföras med egen personal varför inga ytterligare medel behöver tas i
anspråk. Givet att ärendet går vidare kommer en viss kostnad för konsultstöd antagligen behövas.

Förslagets konsekvenser
Utredningen bör ge svar på möjliga placeringar av en padelbana.

Uppföljning och utvärdering
Ärendet följs upp under våren 2021 i nämnden för teknik, fritid och kultur.

Handlingar i ärendet
Utredningsuppdrag padelbana - tjänsteutlåtande 2021-02-03

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf
Maria Poutamo, sbf

För kännedom:

Mikaela Lodén, klk
Susanne Edén, sbf
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef

Utredningsuppdrag ristipp
Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur ger förvaltningen i uppdrag att utreda lämpligheten att nyttja
markområde på Resarö som ristipp samt ta fram förslag på arrendeavtal för ytan.

Sammanfattning
Roslagsvatten arbetar med att utveckla och förbättra stadens återvinningscentral. I detta arbete har det
framkommit att en så kallad ristipp skulle vara till stor nytta och minska belastningen och köbildningen
på återvinningscentralen.
En plats som pekats ut som lämplig är ett markområde som i dagsläget till viss del nyttjas som
avlastningsyta för stadens entreprenörer på Resarö. Förvaltningen ber därför om att få i uppdrag att
utreda alternativet vidare i syfte att skriva ett arrendeavtal med Roslagsvatten för nyttjande som ristipp.

Ärendebeskrivning
I arbetet med projektering av ny återvinningscentral har hantering av ris, det vill säga sly, kvistar och
annat avfall från trädgårdsarbete diskuterats. Hanteringen är skrymmande, tar lång tid att avlasta och
skapar därför köbildning på dagens återvinningscentral.
Roslagsvatten efterfrågar där för en lösning där de samlar in ris på annan plats än återvinningscentralen,
en så kallad ristipp. Det behöver vara en hårdgjord yta om cirka 1 000 kvm, inhägnat, belyst område
med personalbod. För att ytan ska användas effektivt behöver material löpande skjutas ihop och
stackas, för detta behövs betongvägg i bakkant.
Förvaltningen har lokaliserat en plats på Resarö som bör kunna nyttjas för ändamålet givet att
Roslagsvatten utför en del anpassningar av väg och mark.

Bedömning
Bedömningen är att åtgärden ytterligare säkerställer en väl fungerande återvinningscentral med bra
flöde och många fraktioner.

Måluppfyllelse
Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött.

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
2021-02-03
Änr
2 av 2

Finansiering
Förslaget kräver ingen finansiering från stadens sida.

Förslagets konsekvenser
Förbättrade förutsättningar att bedriva en bra återvinningscentral.

Uppföljning och utvärdering
Uppdraget följs upp och avrapporteras på nämndsammanträdet den 22/4 2021.

Handlingar i ärendet
Utredningsuppdrag ristipp – Tjänsteutlåtande 2021-02-03

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf
Maria Poutamo, sbf
Oscar Blom, sbf

För kännedom:

Susanne Edén, sbf
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Tjänsteutlåtande

2021-02-03
Änr TFK 2017/100.260
1 av 2
Stadsbyggnadsförvaltningen
Maria Poutamo
Gatu- och parkchef

Återrapportering gällande uppdrag att utreda solgrottor
Förslag till beslut
Återrapporten godkänns och i och med denna avslutas utredningsuppdraget.
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på en åtgärdsplan samt att vid akut risk för personskador
utföra säkerhetsåtgärder.

Ärendebeskrivning
Nämnden för teknik, fritid och kultur gav förvaltningen i uppdrag att utreda och inventera samt ta fram
en kostnadskalkyl över solgrottorna på sydöstra Rindö, mellan färjeläget vid Oxdjupet och
Grönviksbadet.
En inventering och kostnadsuppskattning av solgrottorna har genomförts och bifogas ärendet.
Grottorna är till största delen på kommunal mark som är allmänt tillgänglig. Bibehållna solgrottor ska
vara tillgängliga och säkra för allmänheten.
Förvaltningen har tagit fram en kostnadsuppskattning för de åtgärder som krävs för att uppfylla
säkerhet samt allmän tillgänglighet. Solgrottorna har även blivit klassade utifrån det kulturhistoriska
värdet.

Finansiering
För upprustning av solgrottor behövs ramtillskott.

Uppföljning och utvärdering
Återrapportering till nämnd vid fullföljande av uppdrag.

Handlingar i ärendet
Åtgärdsförslag solgrotta 13-33 2020-12-03
Inventering 8 solgrottor östra Rindö vid oxdj
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Solgrottor Rindö
Inventering och kostnadsuppskattning för 21 solgrottor
(nr 13 – 33)
Upprättad av tekniska enheten
2020-12-16
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Solgrottornas läge nr 18 – 25

Solgrottornas läge nr 26 - 33
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Solgrotta 13

Kulturhistoriskt värde: 3

Åtgärder rivning
Allt trämaterial och lösa föremål forslas bort från platsen. Kallmuren rivs men stenarna lämnas kvar
på platsen. Fällning av en björk som växer samman med stenmuren.

Uppskattad kostnad
25 000 kr

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Säkerställa/bygga om kallmuren
Fällning av en björk som växer samman med stenmuren
Byta ut stockmur mot miljövänligt material
Nytt staket
Ny trätrall
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

55 000 kr

- rivning av staket, stolpar, trätrall, fällning av träd
samt renovering av kallmur

Staket och trätrall
Stockmur
Möbler
Totalt

40 000 kr
30 000 kr
20 000 kr
145 000 kr
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Solgrotta 14

Kulturhistoriskt värde: 4

Åtgärder rivning
Allt trämaterial och lösa föremål forslas bort från platsen. Stenmuren rivs och stenmaterialet lämnas
kvar på platsen

Uppskattad kostnad
15 000 kr

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Säkerställa/bygga om kallmuren
Ny trätrall
Nytt staket
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

45 000 kr

- rivning av trätrall och staket samt renovering av kallmur

Staket och trätrall
Möbler
Totalt

30 000 kr
20 000 kr
95 000 kr
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Solgrotta 15

Kulturhistoriskt värde: 4

Åtgärder rivning
Allt trämaterial och lösa föremål forslas bort från platsen. Stenmuren rivs och stenmaterialet lämnas
kvar på platsen. Fällning av två träd som växer samman med stenmuren.

Uppskattad kostnad
25 000 kr

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Säkerställa/bygga om kallmuren
Fällning av två träd som växer samman med stenmuren
Nytt staket
Ny trätrall
Påförande av grus
Rensning av ogräs
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder
- rivning av staket, trätrall, fällning av träd

60 000 kr

samt renovering av kallmur

Påförande av grus
Staket och trätrall
Möbler
Totalt

5 000 kr
50 000 kr
20 000 kr
135 000 kr
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Solgrotta 16
Kulturhistoriskt värde: 4

Åtgärder rivning
Allt trämaterial inklusive brygga och andra lösa föremål forslas bort från platsen. Marksten och
strandskoning rivs. Stenmuren rivs och stenmaterialet lämnas kvar på platsen.

Uppskattad kostnad
25 000 kr

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Säkerställa/bygga om kallmuren
Ny brygga
Förbättring av strandskoning
Rensning av ogräs
Påförande av grus
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder
- rivning av brygga samt renovering av kallmur

75 000 kr

Rivning av marksten
Förbättring av strandskoning
Påförande av grus
Brygga
Möbler
Totalt

5 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
75 000 kr
20 000 kr
190 000 kr
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Solgrotta 17
Kulturhistoriskt värde: 4

Åtgärder rivning
Allt trämaterial, murade grillar och lösa föremål forslas bort från platsen. Stenmuren rivs och
stenmaterialet lämnas kvar på platsen.

Uppskattad kostnad
15 000 kr

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Säkerställa/bygga om kallmuren
Ny trätrall
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

50 000 kr

- rivning av trätrall och murad grill samt renovering
av kallmur.

Trätrall
Möbler
Totalt

20 000 kr
20 000 kr
90 000 kr
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Solgrotta 18
Kulturhistoriskt värde: 4

Åtgärder rivning
Lösa föremål forslas bort från platsen. Stenmuren rivs och stenmaterialet lämnas kvar på platsen.

Uppskattad kostnad
10 000 kr

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Säkerställa/bygga om kallmuren
Rensning av ogräs/sly
Påförande av grus
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

30 000 kr

- renovering av kallmur

Påförande av grus
Möbler
Totalt

5 000 kr
20 000 kr
55 000 kr
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Solgrotta 19
Kulturhistoriskt värde: 2

Åtgärder rivning
Lösa föremål forslas bort från platsen. Stenmuren rivs och stenmaterialet lämnas kvar på platsen.

Uppskattad kostnad
15 000 kr

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Säkerställa/bygga om kallmuren
Rensning av ogräs/sly
Påförande av grus
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

75 000 kr

- renovering av kallmur

Påförande av grus
Möbler
Totalt

5 000 kr
20 000 kr
100 000 kr
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Solgrotta 20
Kulturhistoriskt värde: 4

Åtgärder rivning
Allt trämaterial och lösa föremål forslas bort från platsen. Rester av brygga rivs. Stenmuren rivs och
stenmaterialet lämnas kvar på platsen.

Uppskattad kostnad
25 000 kr

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Säkerställa/bygga om kallmuren
Ny brygga
Nytt staket
Rensning av ogräs/sly
Påförande av grus
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

75 000 kr

- rivning av brygga och staket samt renovering av kallmur

Nytt staket
Brygga
Påförande av grus
Möbler
Totalt

20 000 kr
75 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
195 000 kr
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Solgrotta 21
Kulturhistoriskt värde: 3

Åtgärder rivning
Betongplattor rivs och lösa föremål forslas bort från platsen. Stenmuren rivs och stenmaterialet
lämnas kvar på platsen.

Uppskattad kostnad
20 000 kr

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Säkerställa/bygga om kallmuren
Ny yta av betongplattor
Rensning av ogräs/sly
Påförande av grus
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

60 000 kr

- rivning av plattor och staket samt
renovering av kallmur

Betongplattor
Påförande av grus
Möbler
Totalt

20 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
105 000 kr
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Solgrotta 22
Kulturhistoriskt värde: 4

Åtgärder rivning
Lösa föremål forslas bort från platsen. Stenmuren rivs och stenmaterialet lämnas kvar på platsen.

Uppskattad kostnad
15 000 kr

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Säkerställa/bygga om kallmuren
Rensning av ogräs/sly
Påförande av grus
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

100 000 kr

- renovering av kallmur

Påförande av grus
Möbler
Totalt

5 000 kr
20 000 kr
125 000 kr
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Solgrotta 23
Kulturhistoriskt värde: 1

Åtgärder rivning
Betongtrappor och trämaterial rivs och lösa föremål forslas bort från platsen. De lägre stenmurarna
rivs och stenmaterialet lämnas kvar på platsen. Muren i bakkant av solgrottan bär upp
gångvägen/stigen ovanför solgrottan och kan därför inte rivas.

Uppskattad kostnad
30 000 kr

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Säkerställa/bygga om kallmuren
Nya trappor i betong
Upprustning av strandskoning
Nytt staket
Rensning av ogräs/sly
Påförande av grus
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

250 000 kr

- rivning av trappor samt återställande av
trappor och kallmur

Upprustning av strandskoning
Staket
Påförande av grus
Möbler
Totalt

75 000 kr
20 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
370 000 kr
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Solgrotta 24
Kulturhistoriskt värde: 4

Åtgärder rivning
Lösa föremål forslas bort från platsen. De lägre stenmurarna rivs och stenmaterialet lämnas kvar på
platsen. Muren i bakkant av solgrottan bär upp gångvägen/stigen ovanför solgrottan och kan därför
inte rivas.

Uppskattad kostnad
5 000 kr

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Säkerställa/bygga om kallmuren
Påförande av grus
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

50 000 kr

- renovering av kallmur

Påförande av grus
Möbler
Totalt

5 000 kr
20 000 kr
75 000 kr
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Solgrotta 25
Kulturhistoriskt värde: 2

Åtgärder rivning
Lösa föremål forslas bort från platsen. De lägre stenmurarna rivs och stenmaterialet lämnas kvar på
platsen. Muren i bakkant av solgrottan bär upp gångvägen/stigen ovanför solgrottan och kan därför
inte rivas.

Uppskattad kostnad
5 000 kr

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Säkerställa/bygga om kallmuren
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

50 000 kr

- renovering av kallmur

Möbler
Totalt

20 000 kr
75 000 kr
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Solgrotta 26
Kulturhistoriskt värde: 3

Åtgärder rivning
Rivning av trätrappor, staket, odlingslådor, skjul, grill och andra föremål samt bortforsling. Rivning av
murad grill samt stenmurar som är sammanfogade med betong. Rivning av brygga.

Uppskattad kostnad
35 000 kr

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Säkerställa/bygga om stenmurar
Nya trappor
Nytt staket
Ny brygga
Nya odlingsbäddar
Rensning av ogräs/sly
Påförande av grus
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

150 000 kr

- rivning av trappor, staket och brygga samt
återställande av stenmurar

Brygga
Trätrappor
Staket
Odlingslådor
Påförande av grus
Möbler
Totalt

75 000 kr
50 000 kr
20 000 kr
15 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
335 000 kr
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Solgrotta 27
Kulturhistoriskt värde: 3

Åtgärder rivning
Rivning av staket, skjul och lösa föremål samt borttransport. Rivning av murad trappa. Stenmuren rivs
och stenmaterialet forslas bort.

Uppskattad kostnad
20 000 kr

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Säkerställa/bygga om stenmurar
Ny stentrappa
Nytt staket
Upprustning av strandskoning
Rensning av ogräs/sly
Påförande av grus
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

50 000 kr

- rivning av trappa och staket samt
återställande av stenmurar

Ny stentrappa
Nytt staket
Upprustning av strandskoning
Påförande av grus
Möbler
Totalt

30 000 kr
10 000 kr
50 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
165 000 kr
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Solgrotta 28
Kulturhistoriskt värde: 3

Åtgärder rivning
Rivning av staket, strandskoning/gammal kaj och lösa föremål samt borttransport. Rivning av låg mur
av storgatsten.

Uppskattad kostnad
15 000 kr

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Återuppbyggnad låg stenmur av storgatsten
Upprustning av strandskoning
Nytt staket
Rensning av ogräs/sly
Påförande av grus
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

100 000 kr

- rivning av staket och
återuppbyggnad av strandskoning/gammal kaj

Nytt staket
Påförande av grus
Möbler
Totalt

5 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
130 000 kr
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Solgrotta 29
Kulturhistoriskt värde: 3

Åtgärder rivning
Lösa föremål forslas bort. Stenmuren rivs och stenmaterialet lämnas kvar på platsen.

Uppskattad kostnad
10 000 kr

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Återuppbyggnad stenmur
Rensning av ogräs/sly
Påförande av grus
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

30 000 kr

- återuppbyggnad av stenmur

Påförande av grus
Möbler
Totalt

5 000 kr
20 000 kr
55 000 kr

103

21

Solgrotta 30
Kulturhistoriskt värde: 3

Åtgärder rivning
Stenplattor och brygga rivs och lösa föremål forslas bort från platsen. Stenmuren rivs och
stenmaterialet lämnas kvar på platsen.

Uppskattad kostnad
15 000 kr

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Återuppbyggnad stenmur
Ny brygga
Ny yta av stenplattor
Rensning av ogräs/sly
Påförande av grus
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

40 000 kr

- rivning av brygga samt återuppbyggnad av stenmur

Ny yta av stenplattor
Ny brygga
Påförande av grus
Möbler
Totalt

20 000 kr
30 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
115 000 kr
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Solgrotta 31
Kulturhistoriskt värde: 2

Åtgärder rivning
Brygga och murad grill rivs och forslas bort, lös föremål forslas bort från platsen.

Uppskattad kostnad
20 000 kr

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Ny brygga
Rensning av ogräs/sly
Påförande av grus
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

10 000 kr

- rivning av brygga

Ny brygga
Påförande av grus
Möbler
Totalt

75 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
110 000 kr
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Solgrotta 32
Kulturhistoriskt värde: 1

Åtgärder rivning
Rivning av allt trämaterial inklusive mur av stockar och brygga och lösa föremål samt bortforsling.

Uppskattad kostnad
20 000 kr

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Ny brygga
Ny mur av stockar i miljövänligt material
Nytt staket
Rensning av ogräs/sly
Påförande av grus
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Säkerhetsåtgärder

10 000 kr

- rivning av brygga, staket och metallföremål

Stockmur
Staket
Brygga
Påförande av grus
Möbler
Totalt

30 000 kr
15 000 kr
75 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
155 000 kr
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Solgrotta 33
Kulturhistoriskt värde: 2

Åtgärder rivning
Rivning av allt trämaterial och lösa föremål samt bortforsling. Låg stenmur av storgatsten rivs och
materialet forslas bort.

Uppskattad kostnad
10 000 kr

Åtgärder bevarande och upprustning
-

Ny mur av storgatsten
Rensning av ogräs/sly
Påförande av grus
Nya sittmöbler

Uppskattad kostnad
Mur av storgatsten (återanvändning av material)
Påförande av grus
Möbler
Totalt

30 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
55 000 kr
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Kostnadsuppskattning
Solgrotta
nr
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Kulturhistorisk
värde 1 – 4 där
högst värde är 4
3
4
4
4
4
4
2
4
3
4
4
4
2
3
3
3
3
3
2
1
2

Uppskattad kostnad för rivning
av solgrotta
25 000 kr
15 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
15 000 kr
10 000 kr
15 000 kr
25 000 kr
20 000 kr
15 000 kr
30 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
35 000 kr
20 000 kr
15 000 kr
10 000 kr
15 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
10 000 kr
375 000 kr
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Uppskattad kostnad för
bevarande och upprustning av
solgrotta
145 000 kr
95 000 kr
135 000 kr
190 000 kr
90 000 kr
55 000 kr
100 000 kr
195 000 kr
105 000 kr
125 000 kr
370 000 kr
75 000 kr
75 000 kr
335 000 kr
165 000 kr
130 000 kr
55 000 kr
115 000 kr
110 000 kr
155 000 kr
55 000 kr
2 875 000 kr
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WILUND ARKITEKTER & ANTIKVARIER AB

110

INVENTERING SOLGROTTOR

1. Förord

2. Sammanfattning

Följande antikvariska utredning är upprättad av
Paul Wilund, Wilund arkitekter & antikvarier AB
på uppdrag av Vaxholms stad. Inventeringen berör
det gamla regementsområdet för I26 på Rindö.

Inom KA1 uppfördes ca år 1907 två officersbostadshus i två våningar. Husen ritades av Erik Josephsson och de är placerade utmed strandlinjen mot
Oxdjupet. Husen står på terrasser med trappor
ner mot vattnet. Utmed stranden ligger ett antal
solgrottor och uteplatser. De äldsta solgrottorna är
troligen från tidigt 1900-tal och de senast uppförda
är från ca 1970.

På området ligger ett antal solgrottor, dvs. muromgärdade uteplatser, nere vid stranden.
Solgrottornas exakta ålder är inte känd. Området
ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och
byggnaderna inom regementet är byggnadsminnen
sedan 1987.
Paul Wilund
Arkitekt MSA, Bebyggelseantikvarie SPBA, fil.
kand.

Planområdet ligger inom riksintresse AB 51,58 för
kulturmiljövården.
Solgrottorna har höga kulturhistoriska värden,
både enskilt och som grupp. De bör bevaras och
vårdas.

Mika Blomqvist
Arkitekt, kulturhistoriker
Wilund arkitekter & antikvarier AB
Nybrogatan 81
114 41 Stockholm
08-231939 & 070-6639639
kontoret@wa2.se
www.wa2.se
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3. Bakgrund och historik
Solgrottornas ålder

På den östra stranden nedanför de två officersboställena inom Rindö 3:393 ligger ca 8 solgrottor av
olika karaktär. Solgrottorna ligger inom fastigheten
Vaxholm 3:1 på en sträcka av 135 meter.
Solgrottorna ingår i ett sammanhang med de ca 25
solgrottorna som ligger på Rindös sydöstra strand
inom fastigheterna Rindö 3:1 och 3:382 vilka har
beskrivits i en inventering daterad 2018-10-09.
Det är inte helt klarlagt när solgrottorna byggdes
men en ledning kan ges av platsens historia. Under
1870-77 så uppfördes Oscar-Fredriksborg. Detta
var en förstärkning och utveckling av de äldre fortifikationer som funnits på platsen sedan 1500-talet. I
samband med detta byggde Kronoarbetskåren även
vägen över Rindö. Kronoarbetskåren bestod av
fångar och fattiga som organiserades av fångvårdsstyrelsen. Det är inte troligt att dessa fångar uppförde solgrottor för rekreation vid strandkanten.

De äldre solgrottorna består i grunden av kallmurade stenmurar av natursten vilka är förlagda på ett
sådant sätt att de skapar en liten terrass inskuren
i en slänt. De innehåller därmed få komponenter
som kan dateras. Det går dock att göra vissa uppskattningar utifrån solgrottornas placering, utförande och byggnadsteknik, vilken sten som använts
och solgrottans läge.
Solgrottor av andra typer kan vara utförda av t.ex.
bruksmurad storgatsten eller bruksmur med stenflis. Denna typ har ofta en mer daterbar arkitektur
och byggnadsteknik. Alla åldersangivelser i denna
rapport är dock uppskattningar.

Nästa stora skede i utvecklingen är den förläggning
som uppfördes för Vaxholms Grenadjärsregemente
1906-1907. Verksamheten fanns kvar under olika
organisationer fram till 2005. Det finns ett tydligt
samband mellan solgrottorna och regementet.
Kaffegrottor - solgrottor

Solgrottan kan ses som en variant på kaffegrottan.
Kaffegrottorna kom vid sekelskiftet 1900 och de
blev på modet kring 1920. Kaffegrottan kan ses
som en föregångare till bersån. En kaffegrotta byggdes ofta som en rund grop eller försänkning, gärna
i en södervänd slänt. I denna hade man picknick
eller så rymdes ett trädgårdsbord där fika kunde
avnjutas i lä. Kaffegrottan utgjorde ett kontrollerat
rum i naturen. I lite mer ambitiösa trädgårdar så
var kaffegrottans väggar stenklädda terrassmurar
försedda med planteringar, men det var också vanligt med enkla anläggningar som gömdes i naturen.
Ideologiskt hör kaffegrottorna hemma i den engelska parktraditionen och de ingick som överraskningar och promenadmål i mer ambitiösa trädgårdar.
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Bild från öster, tagen på 1969-talet. Fotograf Bernt Fogelberg. Fo207603 ur Sjöhistoriska museets arkiv.

Caféhjulet vid Oscar-Fredriksborg. detta var en av förlustelserna vid regementsområdet på Rindö. Bild Fo20882A ur Sjöhistoriska
museets arkiv.
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4. En typisk solgrotta
Solgrottorna är belägna vid stranden i söder. De
flesta solgrottorna är uppförda så att de drar nytta
av strandens lutning. En hästskoformad mur omringar en terrass på västra, norra och östra sidan.
Mot vattnet i söder är de flesta solgrottorna öppna.
Ingången är ofta utformad så att man går in mellan
två murar, som i en liten gång innan man svänger
in i solgrottan. Detta ger både vindskydd och insynsskydd. Terrassytan är i de flesta fallen grusad.
Mot sjön är det ofta en strandskoning eller en förstärkt strandlinje som håller terrassytan på plats.

Några solgrottor har murade tillbehör, det kan vara
trappor ner i vattnet, eller eldstäder. Någon enstaka
anläggning har murade byggen för bad, inramad
plaskdam för barn eller en plats för en båt. Det är
dock förvånansvärt få spår av anläggningar som är
avsedda för båtar eller bad invid solgrottorna. Detta kan dock bero på att dessa var uppförda i trä och
nu har försvunnit. En träbadbrygga finns däremot i
anslutning till flera av solgrottorna.

I anslutning till solgrottan finns ofta rester av små
trädgårdsanläggningar. Dessa finns både inne i solgrottorna och utanför. Många har stensatta gångvägar in mot solgrottan och i några fall finns det
även rabatter med kantsten utanför solgrottan. Det
övervägande flertalet solgrottor har dock planteringar på insidan, belägna utmed den bakre muren
där det var bra växtförhållanden.

En typisk solgrotta, bestående av en låg stemur mot norr och med en terrass mot vattnet i söder, delvis inskuren i slänten.
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5. Kulturhistoriskt värde solgrottor
Lösa inventarier

Som grupp utgör solgrottorna en mycket ovanlig
kulturmiljö. Det är oklart om så många solgrottor
eller kaffegrottor finns samlade på en så liten yta
någon annanstans.
Solgrottorna har mycket högt kulturhistoriskt
värde då de visar på spännvidden i tillvaron inom
regementet. De berättar både om den fritid som
fanns och de möjligheter som den militära organisationen gav att med samlade krafter skapa något
för det gemensamma goda. Antalet solgrottor på en
begränsad yta är troligen unikt.
Solgrottorna berättar även om 1900-talets bad
och kroppskultur där solandet och badandet var
viktiga delar. Solgrottorna gav då både vindskydd
och insynsskydd vilket kan ha samband med nakenbadandet vilket var allmänt ända fram till sent
1980-tal.
Solgrottorna har även trädgårdshistoriskt värde. De
är avnämnare till kaffegrottorna från tidigt 1900-tal
och de äldsta grottorna hör samman med de engelska parkerna. Under en senare period så verkar
de ha fungerat som små koloniträdgårdar där användarna har passat på att i en liten men detaljerad
skala anlägga trädgårdar med rabatter och planteringsytor.

Vissa solgrottor har lösa inventarier som har en
tydlig platshistorisk karaktär. Detta kan vara kistor
som kommer från militären, parkbänkar från regementet eller liknande. Det är självklart svårt att på
sikt bevara dessa men så länge de är kvar så bidrar
de till ett avläsande av platsens historia.
Ur ett socialhistoriskt perspektiv är även annan lös
inredning intressant. De som använder solgrottorna har både byggt på dem och inrett dem med
privata möbler, grillar och annat. På samma sätt
har grottorna kompletterats med rabatter med växter, små trädgårdsanläggningar eller vindskydd och
staket. Denna privata sfär som skapats på allmän
mark utgör ett väldigt intressant exempel på hur
lång kontinuerlig användning av en plats skapar en
hemortsrätt och en känsla av tillhörighet. Ett slags
sedvanerätt till platsen.
Om det framtida syftet blir att bevara solgrottorna
och samtidigt göra dem allmänt tillgängliga så
kommer de värden som dessa privatiseringar utgör i konflikt men en önskan om att solgrottorna
skall uppfattas som allmänna och användbara för
alla. Att göra solgrottorna mindre privata och mer
allmänt tillgängliga är dock troligen enda möjliga
vägen att hantera dem.
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6. Värdekriterier

7. Begrepp

Vi har delat in solgrottorna i fyra värdekategorier:

Begreppet tillgänglig används för solgrottor som
man utan större svårighet kan nå fram till och även
komma in i. Svårtillgängliga solgrottor är de som är
lite svårare att nå.

1. Representerar ett lågt värde, om solgrottan
skulle försvinna eller tas bort har det en
liten påverkan på platsens kulturhistoriska
värde.
2. Representerar ett visst värde. Solgrottan
kanske inte är särskilt gammal eller är kraftigt förändrad och knyter inte an till den
byggnadstradition som de äldre solgrottorna har. Dessa solgrottor har dock en
positiv inverkan på miljön i stort.
3. Representerar ett kulturhistoriskt värde.
Solgrottan är välbevarad och har en tydlig
koppling till den äldre traditionen. Den
kan vara förändrad sekundärt. Stort miljöskapande värde.
4. Representerar ett högt kulturhistoriskt
värde. Solgrottan har sitt ursprung i den
tidigaste etableringen i form av s.k. kaffegrottor. Mycket stort miljöskapande värde.

8. Inventering solgrottor
De 8 solgrottorna i öster, nedan
officersboställena till ka1
Grotta
nr.

Uppskattad ålder

Konstruktion

Kulturhistoriskt värde
1-4

Övrigt

1

Mitten av 1900-talet

Storgatsten, kallmur

2

Integrerad berså

2

Mitten av 1900-talet

Trä

1

Stor, tidigare skärmtak,
brygga

3

Tidigt 1900-tal

Kallmur, betong

2

Betongfundament, brygga

4

Tidigt 1900-tal

Kallmur

3

Typisk solgrotta

5

Tidigt 1900-tal

Kallmur

3

Typisk solgrotta

6

Tidigt 1900 tal

Kallmur

3

Typisk solgrotta

7

Tidigt 1900 tal

Kallmur

3

Dubbelgrotta

8

Mitten av 1900-talet

Kallmur

3

Stor, trädgårdsanläggning,
flera terrasseringar
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
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Solgrotta 1
Material/utförande/skick

Ålder/historik/Förändringar

Rektangulär solgrotta med ingång i norr. Terrass
belagd med ärtsingel, delvis övervuxen med gräs.

Troligen är solgrottan byggd under 1900-talets
andra hälft. Mur och berså är förmodligen samtida.
Åldern är mycket grovt uppskattad.

Solgrottan är murad av storgatsten i granit. Muren
är låg, endast två stenvarv, ca 20 cm, och omgärdar
hela solgrottan. Mot norr är gatstenen bruksmurad, medan murarna mot söder saknar murbruk.
Utanför muren omgärdas solgrottan av en buskplantering, en syrenberså som bitvis har uppnått
ansenlig höjd. I norr under buskarna är även en
mindre plantering med bergenia. Mot havet har
buskarna spår av att ha beskurits. Muren fungerar
som avgränsning mellan buskplanteringen och solgrottans terrass, och buskarna fungerar sommartid
som vind- och insynsskydd. En yttre avgränsning
finns utanför bersån i form av ett lågt stängsel med
hönsnät, vilket löper runt hela grottan.
I solgrottans nordvästra hörn finns en plantering
med kantsten av lertegel av omväxlande normaloch storformat.
Brygga, liksom direkt kontakt med vattnet saknas,
men en ilandfluten träbrygga av enklare modell i
vattenbrynet strax sydväst om anläggningen kan ha
hört till denna.

Kulturhistoriskt värde

2. Solgrottan har ett visst kulturhistoriskt värde.
Den är visserligen sannolikt inte särskilt gammal
eller typisk, men utformningen är förhållandevis
ambitiös och väl genomförd. Bersårummet har
karaktär av trädgårdsanläggning och har en positiv
inverkan på miljön.
Åtgärdsbehov

Vid ett bibehållande bör den låga stenmuren tas
fram och iordningställas. Buskplanteringen bör
ansas och beskäras.
Förslag på nyttjande/planbestämmelser

Kan nyttjas som ett mindre parkrum i naturområdet.

Lös inredning

Närmast ingången finns en tresitssoffa i svart skinn,
snarast för inomhusbruk. Framför denna ett träbord av mer normal utemöbelsmodell, samt tre
stolar i trä, två fasta och en fällbar, även dessa för
utomhusbruk. I det nordöstra och sydvästra hörnet
finns betongrörssektioner vilka fungerar som planteringslådor.
Närmast vattnet finns en mindre, rektangulär trästruktur med tak av tre tvåkupiga tysktillverkade
tegelpannor. Strukturen är en knapp meter hög,
ungefär en halvmeter bred och djup, och öppen
mot norr, men sluten med väggar av liggande
omålade brädor mot de tre övriga väderstrecken. I
väggen mot vattnet finns en öppning överst under
taket. I botten av strukturen ligger en tegelpanna.
Troligen är det frågan om en rudimentär vedbod.
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Bild av solgrotta 1. Exteriör från väst.

Bild av solgrotta 1. Interiör.
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Solgrotta 2
Material/utförande/skick

Rektangulär solgrotta med ingångar i öster och
väster. Grusad, plan terrass med en stödmur av
liggande stockar mot vattnet i söder, samt ett högre
plank i norr och nordöst.
Relativt stor anläggning med två ingångar. Den
grusade terrassen är i dagsläget ganska övervuxen
med örter, gräs samt mindre tallsly. En av tallarna
är 9 år, medan de övriga fem är 5-åriga.
Terrassen är plan, mot norr är den nedgrävd i
sluttningen, med en ”stödmur” bestående av en
fyrkantig bjälke, och mot söder är den utfylld, med
en stödmur av fyra varv telefonstolpar. Invid dennas sydöstra hörn står en gammal ek, vilken bidrar
till att skärma av terrassen. Denna är vidare infogad
i avskärmningen genom att ett rep är spänt mellan
eken och ett stålrör, på så sätt formande ett enkelt
staket.
Planket mot norr är U-format och består av omålade runda stolpar av trä som spikats stående tre
och tre på alternerande sidor om två på högkant
stående brädor, en i överkant, respektive nederkant.
Dessa brädor hänger på förzinkade stålrör, vilka
är nedfästa i marken med jämna mellanrum. Liggande brädor utgör plankets kröntäckning. Mot
norr förefaller planket stå på den liggande bjälken.
Planket är materiellt i förhållandevis gott skick,
men är skevt, vilket möjligen tyder på en viss instabilitet. Mot nordöst där planket skärmar av en del
av terrassens östra sida, trappar det ned i två steg
efter terrängens lutning. Vid ingången finns en enkel grind, bestående av en bojsten i betong med en
bojten kopplad till plankets sydöstra ände med en
kätting i schackel. Mot väst har planket vält utåt,
och ligger på marken.
Mot söder sträcker sig en enkel brygga på stolpar
ut i vattenbrynet. Under denna skymtar en enklare
grundläggning av natursten. Bryggan saknar en del
brädor och företer ett rangligt intryck. Dikt öster
om bryggans anslutning till stödmuren finns en enkel trapp med vangstycken av plåt och tre sättsteg
av sträckmetall, som leder ned till marknivån.

Över terrassens mitt, i väst-östlig riktning, reser
sig också en ställning av stålrör, som förmodligen
tillsammans med planket utgjort underlag för ett
enklare skärmtak av ganska stora dimensioner.
Lös inredning

Grottan förefaller ha varit övergiven under ett
antal år, och innehåller ett stort antal lösa föremål
av varierande ålder. Mest anslående är det stora
blekgröna plåtskåpet, som är så typiskt för platsen.
Det är med all sannolikhet av militärt ursprung,
och utgör en del av terrassens avgränsning mot
nordväst. Tidigare har det dock stått innanför den
nu nedvälta delen av planket. Längs den västra
sidan finns också en stor soptunna av grön metall
av märket Revolt med lock, bakom vilken en blå
s.k. brassestol ligger hopfälld, samt underreden i
stål till ett bord och en grill. Metallunderredena är
förmodligen det som återstår av en gång kompletta
möbler, vars trädelar inte överlevt tidens tand.
Mot norr finns ett utebord samt en karmstol, bägge
i vit plast och av generisk modell. Här hänger också
på planket två små amplar i trä. Mot planket i
nordöst finns en stor, mörkgrön plywoodlåda med
inrasat lock, också den av militärt ursprung, samt
ett cementrör. I lådan finns rester av en s.k. brassestol. Nordost om solgrottan finns en gungställning
i vitmålade stålrör.
Ålder/historik/Förändringar

Troligen är solgrottan av ganska sent datum. Inga
spår finns på platsen av någon äldre anläggning av
typen kaffegrotta. Den befintliga grottan daterar sig
förmodligen till den senare delen av den militära
tiden på platsen. Det som är intressant med anläggningen är att den är förhållandevis stor, att den
ligger nära och inom synhåll från officersbostadshusen (vilket sannolikt föranlett det täta planket),
samt den ambitiösa skärmtakslösningen och stålrörskonstruktionerna. Anläggningen har sannolikt
varit övergiven i tiotalet år.
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Kulturhistoriskt värde

1. Anläggningen har ett lågt kulturhistoriskt värde.
Då den utgör en senare typ av solgrotta, samt
sannolikt är av yngre datum, saknar den starkare
koppling till platsens kulturhistoriska värde. Detta
vägs till viss del upp av de lösa inventariernas tydliga koppling till den militära verksamheten på
platsen.
Åtgärdsbehov

Vid ett bibehållande så bör trädelarna stabiliseras
alternativt rivas. Terrassytan är övervuxen och behöver röjas från sly och örter. Ev. tillförs nytt grus.
Metallskrot och plastmöbler bör tas bort.
Förslag på nyttjande / planbestämmelser

Ett återställande av den naturliga strandsluttningen
bör övervägas.
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Bild av solgrotta 2. Interiör.

Bild av solgrotta 2. Vy från nordost.
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Bild av solgrotta 2. Brygga.

Bild av solgrotta 2. Plywoodlåda av militärt utsprung.
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Solgrotta 3
Material/utförande/skick

Ålder/historik/Förändringar

Rektangulär solgrotta med ingång vid strandkanten
i väster. Gräsbevuxen terrass med singel.

Solgrottans ålder är svårbestämd. Det som syns
på platsen idag är huvudsakligen av senare datum,
men strandskoningen och stenarna mot norr kan
vara rester efter en äldre solgrotta.

Solgrottan avgränsas mot vattnet av en strandskoning av stenblock, på vilken liggande kantsten utgör en låg sarg. Kantstenen är huggen, rundad till
formen, och har förmodligen ursprungligen varit
ämnad för något annat bygge. I övrigt avgränsas
solgrottan mot omgivningen huvudsakligen av den
lösa inredningen. Mot norr och öst kan dock två
varv av mindre stenar skönjas, som utgör rest av
en äldre kallmur. Bitvis har denna sekundärt kompletterats med bruk. Möjligen har anläggningen
utgjort två separata solgrottor, möjligen med en
gemensam ingång i mitten av den norra muren.
Mot nordöst finns även två träd som avskärmar
solgrottan.
Längs östra sidan av terrassen ligger ett vitt flytelement i plast. Närmast terrassens sydöstra hörn
finns en låg, gjuten betongkonstruktion, knappt
en meter i kvadrat, med ett runt ”brunnslock” i
trä ovanpå. Detta är förmodligen en del av en avloppsanläggning, som saknar direkt samband med
solgrottan.

Kulturhistoriskt värde

2. Anläggningen har ett visst kulturhistoriskt värde.
Resterna av äldre solgrottor på platsen, samt den
ambitiösa strandskoningen och det gedigna bryggfundamentet är speciellt för denna solgrotta.
Åtgärdsbehov

Platsen bör rensas upp från lösa föremål. Bryggan
bör repareras alternativt rivas.
Förslag på nyttjande / planbestämmelser

Bör nyttjas som rekreationsplats. Bevaras.

Vid det sydvästra hörnet övergår terrassen i ett gjutet betongfundament för en i vattnet utskjutande
brygga av trä. Vid fundamentet är fäst en vit flaggstång av kortare modell.
Lös inredning

Grottan ger inte intryck av att ha använts nyligen. Ett utemöblemang i trä av nyare modell står
prydligt mitt på terrassen. En parasollfot i metall
av sen tillverkning finns i anslutning till detta. En
av tegel och natursten murad grill med kåpa står
mot norr. I denna finns galler, plåt, badtermometer
samt diverse formar och plastkrukor. Mot öst står
två plåtskåp med ryggarna mot varandra, men med
avstånd mellan, varpå ligger ett enkelt tak av brädor och trapetskorrugerad plåt, som utgör ett slags
förvaring. Mellan dessa finns, under tak, rester av
skumplastdynor.
Strax norr om skåpet är en lår märkt ”Flygvapnet
tältspis m.m.”, fylld med rester av skumplastdynor.
I anslutning till denna del finns även ett oljefat, en
bojkropp samt en förfallen rosenbåge.
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Bild av solgrotta 3. Exteriör från nordväst.

Bild av solgrotta 3. Kantstenarna på terrassens södra sida är behuggna stenar som hämtats från någon fortifikation i närheten. Troligen är stenarna från en takfot på en redutt.
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Solgrotta 4
Material/utförande/skick

Stor, trapetsoidformad anläggning med ingång i
öst. Terrassen belagd med kalkstensplattor i norr,
i söder grusad och delvis bevuxen med gräs och
tallsly.
Mot norr, öst och väst, samt delvis mot vattnet i
söder, avgränsas terrassen av en meterhög mur av
stenblock av olika storlekar. Delvis tuktad, sekundärt placerad sten. Murbruk finns på flera ställen
i muren, men den är inte genomgående bruksmurad. Detta tyder på att murbruket är resultatet av
senare kompletteringar eller lagningar. I botten av
muren finns ett antal mycket stora stenar, medan
storleken avtar ju högre upp i muren man kommer.
Ingången i öst flankeras av två blåmålade accenter,
den ena en sten, den andra ett i marken nedstucket
cementrör, vilket tjänar som blompotta, och företer
ett tämligen festligt intryck. Ett likadant cementrör
som förmodligen tjänat som askkopp finns även
mitt på terrassen. Norra halvan av muren omges
exteriört av ett antal uppvuxna träd, vilket tyder på
att terrassen hållits röjd till relativt sen tid. I norr
är muren utformad så att en mindre plantering
ernåtts i ögonhöjd. I söder övergår stenmuren i en
strandskoning av stenblock.
Invid ingången i öst finns en plantering med bergenia. En likadan plantering finns även inne i solgrottan, vid den västra muren.

staplade mot den västra muren. En vit blompotta
i plast av klassicerande modell står vid det sydvästra hörnet. Strax norr om ingången i öst, utanför
muren, finns en bitvis grönmålad, plåtskodd trälår
med lock.
Ålder/historik/Förändringar

Troligen är solgrottans murar av relativt hög ålder.
Kallmurarna är förmodligen uppförda under militärtiden, och är typiska för solgrottorna på platsen.
Inredningen och cementrören är däremot sentida.
Kulturhistoriskt värde

3. Anläggningen har ett kulturhistoriskt värde.
Kallmurarna är av typiskt format och utförande för
de för området karakteristiska solgrottorna. En god
representant för sin typ, och i förhållandevis gott
skick.
Åtgärdsbehov

Anläggningen bör städas upp och röjas från sly.
Förslag på nyttjande / planbestämmelser

Bör nyttjas som rekreationsplats. Bevaras. Vid ev.
framtida ny detaljplan bör solgrottan skyddas.

I söder finns en lång brygga av trä, som gått rakt ut
i vattnet. Denna har dock flutit iland och ligger nu
i vattenbrynet, parallellt med detsamma.
Lös inredning

Grottan förefaller inte ha använts nyligen. Mot
norr finns en stålrörsställning till en hammock, i
vilken en hopfälld s.k. brassestol och stålramen till
en solstol ligger. Tre vita plaststolar står prydligt
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Bild av solgrotta 4. Exteriör från syd (sjösidan).

Bild av solgrotta 4. Stenmur.
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Solgrotta 5
Material/utförande/skick

Åtgärdsbehov

Hästskoformad solgrotta med ingång i öster. Terrass med grus och delvis stenläggning.

Röjning av vegetation.

Solgrottan omgärdas mot norr av en kallmur med
spräckt eller sprängd sten i varierande storlekar.

Bör nyttjas som rekreationsplats. Bevaras. Vid ev.
framtida ny detaljplan bör solgrottan skyddas.

Förslag på nyttjande / planbestämmelser

Ett stående fibercementrör och en yvig nyponbuske
är placerade i den förmodade ingången. Utanför
ingången finns en mindre betongplatta samt en
liten bergknalle. Det är möjligt att ingången ursprungligen haft en annan placering.
I terrassens mitt, i öst-västlig riktning, går en låg,
avfasad trappning av kalkstensplattor. Strax söder
om denna ligger två betongplattor.
Mot vattnet en stenig strand, som förmodligen inte
är anlagd.
Lös inredning

Inne i grottan finns mot norr en träsoffa över vilken en solsäng ligger slängd. Invid detta två vita,
hopfällda solstolar utan dynor. En svart sopsäck
som kan ha fungerat som ett överdrag ligger över
muren. Några lösa brädor ligger travade mitt på
terrassen på ett stycke gallerdurk. Omedelbart
öster om solgrottan ligger en huvudsakligen röd
roddbåt i aluminium uppdragen. Strax nordväst
om solgrottan finns en röd bränsletank av märket
Mariner.
Ålder/historik/Förändringar

Äldre, eventuellt ursprunglig anläggning av karakteristiskt utförande. Att muren är av spräckt sten
kan möjligen placera den något senare i tiden.
Ovanligt för denna anläggning är att möjligheter
att ta sig ned till vattnet saknas. Svårtillgänglig, då
tydlig ingång saknas. Anläggningen har inga tecken
på att ha använts det senaste decenniet.
Kulturhistoriskt värde

3. Anläggning med kulturhistoriskt värde. Typisk.
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Bild av solgrotta 5. Exteriör från öst.

Bild av solgrotta 5. Exteriör från nordost.
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Solgrotta 6
Material/utförande/skick

Rektangulär solgrotta med ingång i väster via trätrappa. Terrass belagd med grässvål.
Solgrottan är murad av storgatsten i granit. Muren
är låg, endast tre stenvarv, ca 30 cm, och omgärdar
solgrottan i norr och väster. Gatstenen är bruksmurad.
I söder finns en kajanläggning med stenkista.
Denna kan utgöra en äldre grundläggning för en
tidigare byggnad. Detta torde i så fall ha varit en
badstuga. Placeringen mellan de två regementsbyggnaderna liksom solgrottans rektangulära form
kan även tala för detta.
Mot öst och väst avgränsas solgrottan av staket
och plank av trä. Bl.a ett hemsnickrat och vitmålat
kryssräcke i ett nätt format, vilket bildar avgränsning mot stranden utanför solgrottans förlängning.
Utanför solgrottan mot norr finns en liten trädgårdsanläggning med rosenbuskar, samt ett antal
rabatter med lammöron (Stachys byzantia), en växt
som var populär i början av 1900-talet.
Utanför solgrottans ingång i väster finns en liten
sjöbod av rödmålat, sågat, ospontat virke. Tak av
pappklädd plywood. Innehållande gängse sjöbodseffekter.
Lös inredning

Öster om denna anläggning, alltså mellan denna
anläggning och solgrotta 5, finns en öppen yta som
synbarligen utgjort upplag för båtar. En båt ligger

fortfarande kvar (se solgrotta 5).
Mot muren i norr finns en hammock i stålrör, fylld
med trästolar. I ett tidigare hamlat träd i nordväst
finns ett fågelbord, idag tämligen invuxet. I norra
delen av trädgårdsanläggningen norr om den
egentliga solgrottan finns ett oljefat på vilken en
liten, lövformad grön handkratta/rensjärn ligger.
Ålder/historik/Förändringar

Troligen är solgrottan byggd under 1900-talets
andra hälft. Åldern är mycket grovt uppskattad.
Anläggningen är idag svårtillgänglig då trappan har
förfallit, och solgrottan i övrigt är förhållandevis
invuxen.
Kulturhistoriskt värde

3. Solgrottan har ett visst kulturhistoriskt värde.
Den är visserligen sannolikt inte särskilt gammal
eller typisk, men utformningen är förhållandevis
ambitiös och väl genomförd. Trädgårdslämningar
samt rester av tidigare bebyggelse bidrar till värdet.
Åtgärdsbehov

Vid ett bibehållande bör den låga stenmuren tas
fram och iordningställas, samt ingången röjas och
iordningställas. Buskplanteringarna bör ansas och
beskäras för att säkra tillgängligheten. Om platsen
ska nyttjas för allmänhetens bruk, bör sjöboden
och lösa inventarier avlägsnas. Sjöboden bör i så
fall dokumenteras före rivning. Om platsen fortsatt
nyttjas enskilt kan sjöboden istället rustas upp.
Förslag på nyttjande / planbestämmelser

Kan nyttjas som ett mindre parkrum i naturområdet. Bevaras. Vid ev. framtida ny detaljplan bör
solgrottan skyddas.
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Bild av solgrotta 6. Bakom hammoken syns den övre terrassen med planteringsytorna.

Bild av solgrotta 6. Mot sjön har grottan staket med kryss samt vindskydd.
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Solgrotta 7
Material/utförande/skick

Åtgärdsbehov

Dubbelgrotta av kallmurad natursten med ingång i
väst. Utdraget hästskoformad. Terrass med grässvål,
samt delvis belagd med makadam.

Ingången bör röjas så att solgrottan blir mer lättillgänglig.

Grottans ingång angörs via en trappa av stenhällar. Grottan avgränsas mot norr av kallmuren. I öst
buktar grottan ut så att en mindre solgrotta bildas,
denna har direkt kontakt med vattnet. Grottan har
ungefär formen av ett litet och ett stort U (uU).

Förslag på nyttjande / planbestämmelser

Bör nyttjas som rekreationsplats. Bevaras. Vid ev.
framtida ny detaljplan bör solgrottan skyddas.

Mot vattnet en ca en meter hög stödmur av betong uppblandad med mycket fyllnadssten. I betongmuren är fastgjutet armeringsjärn som håller
sliprar, vilka i sin tur håller ett räcke av vitmålade
brädor. Buskplantering mot räcket i sydöst. Räcke
och sliprar ställvis brandskadade. I väst en trappa
med tre betongsteg ned till stranden, nedskuren i
terrassen, med sidoväggar av bruksmurad gatsten.
Lös inredning

Ett teakbord står mitt på terrassen. Det är nogsamt
inpackat i en med stenar förankrad svart presenning i nyskick. Ett mörkgrönt utemöblemang i
plast, om tre stolar och ett bord, synbarligen relativt nytt, står strax öster om teakbordet, samt en
äldre vit plaststol i utbuktningen mot öst. Nedanför trappan ligger ett omkullvält träbord, sannolikt
hembyggt.
Ålder/historik/Förändringar

Inredningen och möblerna ser ut att användas. Att
terrassen inte har några tecken på att växa igen talar
också för att anläggningen är i bruk. Samtidigt har
anläggningen vissa skador, som inte har åtgärdats.
Kallmuren är äldre, förmodligen från samma tid
som de äldsta solgrottorna på platsen, alltså tidigt
1900-tal. De murade partierna mot vattnet bör
däremot ha tillkommit senare, kanske runt 1900talets mitt.
Kulturhistoriskt värde

3. Kulturhistoriskt värdefull anläggning, troligen en
av de äldre anläggningarna.
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Bild av solgrotta 7. Grottan består av två delar, den närmaste lite större terrassen och bakom denna en mindre terrass där den vita
stolen står. I bakgrunden anas sjöboden som hör till solgrotta 6.

Bild av solgrotta 7. Grottan avgränsas ner mot vattnet av en mur av betong med stora stenar som fyllning. Även i denna mur ligger
två stolpar i vilka staket är infäst. I bildens vänstra del grottans bakre mur utförd i för solgrottorna typisk kallmursteknik.
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Solgrotta 8
Material/utförande/skick

Lös inredning

Stor, formalt komplex solgrotteanläggning bestående av flera delar. I starkt sluttande terräng.

Inom anläggningen finns flera förvaringsskåp, av
hembyggd modell. Under skärmtaket, ovanpå
stödmuren finns ett hemsnickrat förvaringsskåp av
plywood i mörkgrönt, innehållande bl.a. leksaker.
Här finns även ett utemöblemang i trä, nogsamt
övertäckt med en grön presenning.

När man närmar sig solgrottan från norr, rör man
sig via flera terrasseringar med trätrappor emellan.
Ursprungligen har anläggningen nåtts via en trappa
som ansluter strax väster om det västra officersbostadshuset. Mellan denna trappa och resten av anläggningen löper idag den nyanlagda gångvägen.
I anläggningens övre delar har terrasserna trädgårdskaraktär med flera planteringskärl och odlingstäppor. Här finns även flera vattentunnor i
blå plast. Planteringar i pallkragar förekommer,
men även odling på friland. I den västra delen av
den övre platån finns bråte och en rök av trä märkt
JUR. Den senare innehåller elkontakter. Dessa
delar av anläggningen avgränsas huvudsakligen
genom placeringen i den kuperade terrängen, men
bitvis finns hemsnickrade staket.
Närmast vattnet finns en terrass belagd med sand
samt ett skärmtak av vit trapetskorrugerad plast, på
en stomme av brunmålat trä. Terrassen omges av
en bruksmurad stödmur, i vilken det mot väst är
inmurat en konstfärdigt utförd grill i samma material. Denna del av solgrottan avgränsas mot vattnet
av en stödmur som uppåt och mot terrassen avslutas med en ca 40 cm hög frimur. Murarna är utförda i stenflisor, som är satta så att det översta skiftet
bildar en plan yta. Vid öppningen mot bryggan är
ett mindre grindhål där den förhöjda muranslutningen på var sida avslutas med en kalkstensskiva.
Denna del av anläggningen har en omisskännlig
medelhavskaraktär. Väster om grindhålet är en
planteringslåda murad mot muren.
Omedelbart öst om terrassen finns en sluttande
trädgårdsyta med flera odlingsbäddar. Denna avgränsas i norr och väst med ett lågt, hemsnickrat
spjälstaket. Mot öst avgränsas den, och anläggningen, med en spaljé av drivved, samt av tre grönmålade förvaringsmöbler.
Mot vattnet finns en stor och välbyggd brygga, i
gott skick, som har en ”knäck” på omkring 30 grader samt en enkel handledare i form av ett tunt rep
spänt mellan stolpar.

I öst finns tre grönmålade förvaringsmöbler. De två
första, från norr, består av främre respektive aktre
halvan av en träeka. Dessa är öppna och innehåller
trädgårdsredskap. Den tredje är byggd av masonit
och har två luckor, samt en öppning med en infäst
presenning. Över denna möbel är målat INA med
röd färg. Denna möbel innehåller ett litet utekök,
samt en del hygienartiklar och insektsgift. Här står
också en liten kärra med en korg för trädgårdsavfall, och här hänger en boj som också är märkt
INA. Omedelbart söder om detta hänger CD-skivor på ett snöre som är spänt mellan två träd som
växer i vattenbrynet.
Ålder/historik/Förändringar

Det finns flera tecken på att anläggningen varit i
bruk endast för ett fåtal år sedan, senast 2014. Den
förefaller dock inte ha använts de senaste åren.
Anläggningen har en starkt privat karaktär, som
en villaträdgård. Detta är mycket ovanligt på mark
som omfattas av allemansrätten. Det mesta av den
fasta och lösa inredningen har dessutom en hembyggd karaktär, och är byggt på plats av material
från platsen, vilket ger anläggningen en stark förankring och en mycket speciell atmosfär. Detta är
en solgrotta som med säkerhet tilldragit sig många
avundsjuka och beundrande blickar.
Närheten till gångvägen gör anläggningen lättillgänglig, men trapporna är delvis flyttade, förmodligen i samband med anläggandet av gångvägen. Ev.
har de skadats i samband med detta.
Anläggningen är unik i sitt utförande och i sin
omfattning. Placeringen i den branta sluttningen är
också ovanlig. En åldersbestämning är svår att göra,
men de murade partierna är uppskattningsvis från
mitten av 1900-talet.
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Kulturhistoriskt värde

3. Kulturhistoriskt värdefull anläggning. Anläggningen är ovanlig till såväl storlek som utförande,
vilket delvis väger upp att den inte hör till de äldsta
solgrottorna. Den har också en mycket stark koppling till platsen genom att allt är byggt på plats med
material från platsen. Den är vidare tydligt kopplad
till regementet genom de många trapporna. Anläggningen har även mycket starka miljöskapande
värden.
Åtgärdsbehov

Anläggningen är huvudsakligen i gott skick, men
trapporna som gör den kuperade terrängen framkomlig behöver rustas upp. Om anläggningen ska
nyttjas av allmänheten behöver sannolikt det mesta
av den inredning som ger anläggningen dess särprägel avlägsnas. Om anläggningen även fortsättningsvis ska nyttjas enskilt kan inredningen istället
bevaras.
Förslag på nyttjande / planbestämmelser

Bör nyttjas som rekreationsplats. Bevaras. Vid ev.
framtida ny detaljplan bör solgrottan skyddas. Kan
ev. disponeras av närliggande brf.
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Bild av solgrotta 8. Grottan är som en egen värld med flera områden. I grottans övre del en trädgård samt en rök. I den nedre delen en
ambitiös terrassanläggning med grill, soltak och brygga.

Bild av solgrotta 8. Grottan är kulturhistoriskt intressant då det är en tämligen stor och ambitiös anläggning som uppförts mer eller
mindre med byggnadsmaterial hittat på platsen. Grottan utgör också exempel på en typ av landskapsarkitektur utförd utan inblandning av arkitekter.
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Bild av solgrotta 8. Exempel på de fint utförda murarna mot vattnet med utvalda släta stenar i murens krön

Bild av solgrotta 8. Cornelius grav från 2002.
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9. Risker, möjligheter och förslag på
planbestämmelser
Solgrottorna har höga värden och de kan sägas
ingå som värdebärande delar i riksintresset för kulturmiljövården. Värdebärande uttryck i riksintresset med relevans för solgrottorna är bland annat
försvarsanläggningarna och de olika uttrycken för
rekreationslivet i skärgården.
Solgrottorna har även höga värden i sig själva. Som
kulturmiljöer visar de väldigt tydligt på livsbetingelserna på platsen, tillgången på tid och det tidiga
1900-talets trädgårdsinfluenser. Solgrottorna berättar även om rekreationslivets villkor långt fram i
vår tid.
Riskanalys

Omvänt så innebär avsaknaden av skydd i plan en
risk för förändringar som skulle skada de kulturhistoriska värdena. Det finns till exempel en risk att
solgrottornas relativt privata karaktär ses som ett
problem i förhållande till en önskan om att stranden skall vara tillgänglig för alla.
Möjlighet

Om solgrottorna ges ett planskydd så får de en viss
status som kulturmiljöer och de skyddas från framtida rivningar eller större förändringar. Det finns
även möjligheter att i en ev. framtida detaljplan
reglera solgrottorna så att de blir delar av en parkmiljö där alla ytor får användas av alla. De kommer
troligen att bli väldigt attraktiva och det finns en
möjlighet att denna strandlinje blir ett resmål från
närområdet. Med en möbleringstyp som är gemensam för alla solgrottor så förstärks denna möjlighet.
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Resultat Polisens trygghetsmätning 2020
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Vaxholmarnas svar i polisens senaste trygghetsmätning visar att invånarna i kommunen känner sig
trygga jämfört med resten av Stockholms län. Väldigt få uppger att de har varit utsatta för våld eller
avstått från någon aktivitet på grund av oro.
Polisregion Stockholm har genomfört en trygghetsundersökning för att kartlägga utsatthet för brott och
upplevelser av brott, säkerhet och trygghet. Resultaten som framkommer är att invånarna i Vaxholm
känner sig trygga. Väldigt få anger att de varit utsatta för våld och få har avstått från någon aktivitet på
grund av oro.
Svar på frågor om man varit utsatt för brott skiljer sig inte från regionen i stort vad gäller stöld,
skadegörelse, bedrägeri eller fysiskt våld under det senaste året.

Bakgrund
Polisens trygghetmätning har genomförts genom pappersenkät i brevutskick, som även innehåller en
länk till webbenkät som alternativ svarsmetod.
Urvalet omfattar folkbokförda personer i Stockholmsregionens 27 kommuner i åldersintervallet 16–84
år. Totalt har 65 procent besvarat enkäten. Vaxholm hade en svarsfrekvens på 70 procent (670
personer).

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

2021-02-03
Änr TFK 2021/26.114
2 av 2

Måluppfyllelse
Enligt politiskt beslut skall arbetet med de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 implementeras i all
verksamhet. Social hållbarhet ingår som en av tre hållbarhetsdimensioner i det arbetet. För
måluppfyllelse av kommunens tre målområden; kvalitet, livsmiljö och ekonomi ingår arbetet med att
invånare skall erbjudas en hälsofrämjande och trygg miljö.

Uppföljning och utvärdering
Polisområden och lokalpolisområden analyserar resultaten och vad de står för i respektive område
tillsammans med kommunerna. Trygghetsmätningar är ett verktyg för att följa utvecklingen, få ett
nuläge och följa upp kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete tillsammans med
Polisen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande Resultat Polisens trygghetsmätning 2020, 2021-02-03
2020 resultat Vaxholms stad, 2021-02-03

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Madeleine Larsson, hållbarhetschef
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Resultat Stockholmsenkäten 2020
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Vart annat år görs undersökningen Stockholmsenkäten som undersöker ungdomars vanor och hur de
uppfattar sina liv. Även om Vaxholms unga känner sig trygga och trivs där de bor så ökar tillgängligheten
på droger. Den psykiska ohälsan har ökat något då fler unga uppger att de känner sig deppiga eller har
dålig kontakt med sina föräldrar.
Resultatet från årets upplaga av Stockholmsenkäten visar att andelen elever i Vaxholm som känner sig
ganska eller mycket trygga om de går ut ensam sent en kväll i området är högst i länet. 90 procent av
killarna och 80 procent av tjejerna i årskurs 9 angav det i årets enkät.
Eleverna verkar även trivas mycket bra i sitt bostadsområde. Andelen som trivs bra är de högsta sedan
mätningarna började år 2008, både bland tjejer och killar i årskurs 9. Övriga resultat som enkäten visade
var bland annat;









Den upplevda graden av ordningsproblem ligger lågt i jämförelse med länet.
Färre elever i Vaxholm har begått brott såsom; snattat, stulit, använt hot eller våld eller burit vapen jämfört med
länssnittet. Något fler unga anger att de klottrat, 12 procent jämfört med 11 procent i länet.
91 procent av killarna och 82 procent av flickorna anger att de trivs bra i sin skola, jämfört med länssnittet på 90
respektive 84 procent.
67% (66% sthlm) av pojkarna och 76% (60% sthlm) av flickorna svarar att de ofta eller ibland deltar i någon
ledarledd fritidsaktivitet eller träning.
I Vaxholm brukar 17 procent i årskurs 9 och 29 procent av eleverna i år 2 på gymnasiet tobak. Skillnaderna är stora
mellan könen, tjejer röker i högre utsträckning och killar snusar.
Drygt 20 procent av killarna och 4 procent av tjejerna satsat pengar på spel de senaste tolv månaderna.
Bland niondeklassarna uppger 51 procent av pojkarna och 45 procent av tjejerna att de helt avstår alkohol. Det är
en minskning sedan den senaste mätningen men en ökning med nästan det dubbla sedan 2008. På gymnasiet
avstår var fjärde elev från alkohol.
74 procent i årskurs 9 uppger att de vet att de har föräldrar som inte tillåter sina barn att dricka alkohol och 12
procent uppger att de får tag på alkoholen från föräldrar utan lov.
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Bakgrund
Stockholmsenkäten är en enkätundersökning med frågor som rör ungdomars alkohol- och drogvanor,
brott och trygghet, skol- och fritidsvanor, psykisk hälsa, föräldrarelationer med mera. Undersökningen
genomförs vartannat år och riktar sig till elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.
Enkäten är framtagen av Stockholms stad, men genomförs i merparten av länets kommuner. I år har den
genomförts i 23 av länets kommuner och mer än 24 000 ungdomar i 355 skolor har besvarat enkäten.
Vaxholm hade år 2020 96 svarande i åk 9 och 51 svarande i år 2 på gymnasiet.

Måluppfyllelse
Enligt politiskt beslut skall arbetet med de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 implementeras i all
verksamhet. Social hållbarhet ingår som en av tre hållbarhetsdimensioner i det arbetet. För
måluppfyllelse av kommunens tre målområden; kvalitet, livsmiljö och ekonomi ingår arbetet med att
barn och unga skall erbjudas en hälsofrämjande miljö och erbjudas förutsättningar för goda, jämlika och
jämställda livsvillkor. Stockholmsenkäten är ett verktyg för att följa utvecklingen, få ett nuläge och följa
upp kommunens arbete med barn och unga.

Finansiering
Finansieringen av arbetet kring resultaten från Stockholmsenkäten ligger inom ramen för arbetet med
social hållbarhet.

Uppföljning och utvärdering
Stockholmsenkäten genomförs vartannat år. För att kunna följa resultaten årligen genomför staden en
egen förkortad version, Vaxholmsenkäten de år Stockholmsenkäten inte genomförs.
Under 2020 skickades ett infoblad kring psykisk hälsa ut till samtliga hushåll i kommunen, innehållandes
information och tips och vilka verksamheter som finnas att tillgå vid behov av stöd. Det
drogförebyggande arbetet fortgår tillsammans med ungdomsverksamheten och en extra insats
tillsammans med Polisen gentemot vårdnadshavare kring droger planeras genomföras tillsammans med
roslagskommunerna i början på år 2021.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Resultat Stockholmsenkäten 2020, 2021-02-03
Resultatrapport, Stockholmsenkäten 2020, 2021-02-03

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Madeleine Larsson, Hållbarhetschef KLK
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Stockholmsenkätens syften
▪ Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och
skyddsfaktorer
▪ Ge en uppfattning om hur olika normbrytande beteende förändras över
tid
▪ Förse kommuner, stadsdelar och skolor med lokala data om
normbrytande beteenden
▪ Underlag för forskning och utveckling samt att fördela resurser för
förebyggande insatser
▪ Mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet
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Undersökningens genomförande
▪

Enkät till grundskolans år 9 och gymnasiets år 2

▪

Enkäten innehåller ca 350 frågor/delfrågor

▪

Besvaras anonymt under lektionstid och lämnas i förslutet kuvert till klassläraren. Vissa kommuner har
besvarat enkäten via en webbenkät; Danderyd, Ekerö, Haninge, Sundbyberg, Täby, Vallentuna,
Vaxholm

▪

Besvarades under våren 2020 efter sportlovet

▪

21 kommuner i Stockholms län genomför undersökningen tillsammans med Stockholms stad

▪

En kommun (Upplands-Bro) genomförde undersökningen med annan leverantör
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Fritid
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Skola
278

Föräldrar
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Beata Rosvall
Dataskyddsombud/Nämndsekreterare

Dataskyddsombud årsrapport 2020
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen1, förkortad GDPR, gäller i hela EU och trädde i kraft 2018. Förordningen har
som syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av
personuppgifter. Förordningen ställer krav på att myndigheter och organisationer som hanterar
personuppgifter anpassar sina verksamheter för att leva upp till förordningens krav.
Kommunfullmäktige fattade 16 november 2020 beslut om att policy och riktlinje för dataskydd i
Vaxholms stad. Riktlinjer för dataskydd och hantering av personuppgifter i Vaxholms stad föreskriver att
dataskyddsombud årligen ska redovisa för de personuppgiftsansvariga nämnderna det arbete som
verksamheten gör gällande efterlevnaden av dataskyddsförordningen, nationell dataskyddslagstiftning
och lokala styrdokument.
I årsrapport för 2020 informerar dataskyddsombud om personuppgiftsincidenter, utbildningsåtgärder
och deltagande vid ledningsgruppsmöten, granskningar och övriga iakttagelser.

Handlingar i ärendet
Dataskyddsombud årsrapport 2020, tjänsteutlåtande, 2020-02-03
Dataskyddsombud årsrapport, rapport, 2020-02-03

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Beata Rosvall, klk

För kännedom:

Susanne Edén, sbf

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
1
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Inledning
Dataskyddsförordningen, förkortad GDPR, gäller i hela EU och trädde i kraft 2018. Förordningen har
som syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd
av personuppgifter. Förordningen ställer krav på att myndigheter och organisationer som hanterar
personuppgifter anpassar sina verksamheter för att leva upp till förordningens krav. Arbetet med
att anpassa Vaxholms stad till dataskyddsförordningen pågår fortfarande.
Kommunfullmäktige fattade 16 november 2020 beslut om att policy och riktlinje för dataskydd i
Vaxholms stad. Riktlinjer för dataskydd och hantering av personuppgifter i Vaxholms stad
föreskriver att dataskyddsombud årligen ska redovisa för de personuppgiftsansvariga nämnderna
det arbete som verksamheten gör gällande efterlevnaden av dataskyddsförordningen, nationell
dataskyddslagstiftning och lokala styrdokument.
I riktlinjen framgår att dataskyddsombud ska rapportera om följande punkter:
•
•

•
•
•

Vilka interna och externa utbildningsåtgärder som förvaltningen genomfört på
området.
Vid vilka ledningsgruppsmöten som dataskyddsombudet har beretts tillfälle
närvara vid för att avlägga rapport över förvaltningens hantering av
personuppgifter.
Dataskyddsombudets granskningar
Personuppgiftsincidenter.
Övriga iakttagelser.

Denna rapport behandlar punkterna enligt ovan, med ett inledande stycke kring
dataskyddsombudets roll. Årsrapporten avser endast nämnden för teknik, fritid och kultur.

Årsrapport 2020
Dataskyddsombudets roll
I samband med att förordningen trädde i kraft skapades en ny roll, dataskyddsombud.
Dataskyddsombudets uppgifter framgår av artikel 39 dataskyddsförordningen.
Dataskyddsombudets roll är bland annat att övervaka att dataskyddsförordningen följs inom
organisationen genom att till exempel utföra kontroller, bistå med rådgivning och
informationsinsatser. Under 2020 har en övergång skett till ett gemensamt dataskyddsombud för
alla kommunens förvaltningar och verksamheter.
Rollen är oberoende och granskande, dataskyddsombud har inget eget ansvar för att
organisationen följer dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den
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personuppgiftsansvariga1. Dataskyddsombudet får inte motta instruktioner för hur arbetet ska
utföras, eller bli utsatt för bestraffning eller repressalier för att ha utfört sina arbetsuppgifter.
Dataskyddsombudet är även kontaktperson för de registrerade2, personal inom organisationen
samt Integritetsskyddsmyndigheten3 (vid myndighetens eventuella inspektion eller tillsyn av
verksamheten).

Utbildningsåtgärder
Dataskyddsombudet håller utbildningar varje halvår för nya medarbetare och nya chefer i samband
med stadens övergripande introduktion. Utöver introduktionsutbildningarna som hålls
kommungemensamt erbjuds möjligheten att boka in dataskyddsombud för interna
utbildningsåtgärder anpassat för respektive verksamhet/enhet. Med anledning av pandemin har
färre interna utbildningstillfällen bokats in 2020 än föregående år.
Under 2019 och delar av 2020 har en extern utbildning i form av webutbildning via JPInfonet
erbjudits medarbetarna. Många medarbetare genomförde utbildningen. Utbildningen avslutades
med ett prov på kunskaperna där 14 rätt av 16 frågor behövdes för att bli godkänd och erhålla
kursintyg.
Enskilda arbetsgrupper såsom registratorerna har bokat in flera dragningar, likaså
stadsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp.

Ledningsgruppsmöten
Under 2020 har dataskyddsombud haft möte med kommunchef och kanslichef inför respektive
granskningstillfälle samt för avstämning.
I samband med övergången till ett gemensamt dataskyddsombud för kommunen finns ökad
möjlighet att närvara vid ledningsgruppens möten. Tidigare år har möte skett med respektive
förvaltnings ledningsgrupp separat.

Dataskyddsombudets granskningar
Dataskyddsombud genomför granskningar löpande under året. I normalfallet ska fyra granskningar
ske per år, men mot bakgrund av pandemin fick de granskningar som planerats för våren 2020

Personuppgiftsansvarig är den organisation som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna ska
behandlas och hur behandlingen ska gå till. Nämnderna är personuppgiftsansvariga för de behandlingar som
sker inom respektive förvaltnings verksamhet.
2 En registrerad är den som en personuppgift avser, det vill säga handlar om.
3 1 januari 2021 bytte Datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten.
1
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flyttas. Granskningsfrågan väljs utifrån aktuella utmaningar i verksamheterna,
Integritetsskyddsmyndighetens tillsynsplan och ny praxis inom rättsområdet som kan kräva
anpassning.
Granskningarna sker samtidigt för förvaltningarnas verksamheter med tanken att skapa
synergieffekter och mervärde. Granskningarna är frivilliga och riktas till enhetscheferna. Även om
grundsyftet är att klarlägga regelefterlevnaden på området är det viktigt att granskningarna sker
med respekt för verksamheternas behov och samtidigt skapar en höjning av kunskapen på området.
År 2020 genomfördes två granskningar, en självutvärdering samt en kartläggning av
tredjelandsöverföringar av personuppgifter till USA. Självutvärderingen är återkommande från
föregående år och belyser flera av de nyheter eller större arbetsmoment som infördes i samband
med att förordningen trädde ikraft. Granskningen innebär även möjlighet för respektive chef att se
vilka moment som återstår, samt tilldela ansvar och eventuellt följa upp föregående års
självutvärdering. Granskningen hade ett mycket högt deltagande. Även om arbete kvarstår har
medvetenheten om vilka arbetsmoment som föreligger ökat. Dataskyddsombudet återkopplade
med anpassade rekommendationer till respektive enhet efter inskickade utvärderingar.
Genomgående fick verksamheterna återkoppling att fokusera på de områden man själv uttryckt
kvarstår, samt att påbörja, eller fortsätta alternativt utveckla, arbetet med dataskyddsanalys och
dokumentationen av dessa. Ett särskilt fokus på grundläggande principer i dataskydd underlättar
hela kedjan av dataskyddsarbetet och förståelsen för dataskyddsförordningen för alla medarbetare.
Den andra granskningen avseende tredjelandsöverföringar av personuppgifter till USA genomfördes
i december. Under hösten 2020 har dataskyddsombud valt att granska verksamheternas
tredjelandsöverföringar med anledning av EU-domstolens dom i det så kallade Schrems II-målet
(meddelad den 16 juli 2020). Domstolen slog fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte
ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA.4
Granskningen av tredjelandsöverföringar genomfördes i december och hade något lägre deltagande
än självutvärderingen. Granskningsfrågan besvarades antingen genom att chef (med eventuell hjälp
från medarbetare) kontrollerade personuppgiftsbiträdesavtal och bilagorna till dessa, eller genom
hjälp av en färdigformulerad fråga att skicka ut till personuppgiftsbiträdet. En potentiell överföring

4

Privacy Shield är en mekanism för självcertifiering som finns i USA. Det innebär att företag i USA kan anmäla
sig till det amerikanska handelsdepartementet (Department of Commerce) och meddela att de uppfyller de
krav som ställs i Privacy Shield. Enligt ett beslut från EU-kommissionen har det varit tillåtet för
personuppgiftsansvariga i EU att överföra personuppgifter till mottagare som har anslutit sig till Privacy
Shield.
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upptäcktes hos ett personuppgiftsbiträdes underleverantör. Den potentiella överföringen är
fortfarande under utredning.

Personuppgiftsincidenter
Dokumentation av incidenter sker normalt i diarieföringssystemet Evolution. Nämnden för teknik,
fritid och kultur har under 2020 inte dokumenterat några incidenter.
Andelen incidenter är lägre än föregående år (fem incidenter 2019). Det är av stor vikt att incidenter
rapporteras och registreras, då förordningen ställer krav på transparens och dokumentation.
Dataskyddsombudet planerar kunskapshöjande åtgärder med avseende på incidenter och
rekommenderar förvaltningen att arbeta för att incidenter upptäcks och rapporteras.
Rutin och process för hantering av personuppgiftsincidenter finns etablerade och tillgängliga på
Stimmet (förvaltningens intranät). Incidenter som ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten
måste anmälas inom 72 timmar från upptäckt. Övriga incidenter ska dokumenteras på samma sätt
som anmälda incidenter, dock utan att skickas in.

Övriga iakttagelser
Coronapandemin har inneburit att vissa planerade moment hos förvaltningarna skjutits upp, men
att annat dataskyddsarbete har prioriterats. Nya utmaningar har uppkommit i samband med att
lösa kommunikation på distans.
Slutligen noterar dataskyddsombudet att även om vissa områden har lämnat projektfas och går in
förvaltningsfas har samtliga enheter inom staden arbete kvar. Arbetet med förordningen kan vara
tidskrävande och komplicerat, av samma anledning är det viktigt att chefer sätter av tid till arbetet
och prioriterar resurserna. Det är av stor vikt att fortsätta arbetet med dataskydd, särskilt med
avseende på proaktiva åtgärder för att efterleva dataskyddsförordningen.
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef

Utestående uppdrag, redovisning till nämnd 2021-02-18
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Förvaltningen överlämnar redovisning i form av lista över utestående uppdrag.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Utestående uppdrag, redovisning till nämnd 2021-02-18
Sammanställning, utestående uppdrag 2021-02-03

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, SBF
Maria Poutamo, SBF

För kännedom:

Susanne Edén, SBF

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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Nämnden för teknik, fritid och kultur
Utestående uppdrag till Tekniska enheten och Fastighetsenheten

Nr.* Rubrik*

Beskrivning*

Senast uppdaterad: 20201125

Beslutsdatum*

Status*

Förvaltningens kommentar

Förvaltning

Handläggare

Uppskattad
tidsåtgång (intern)

Uppskattade externa
kostnader

Klart senast* Ansvarig

enhet

1 Belysningsplan dnr.
50/2014.317

Förvaltningen har uppdrag att påbörja arbetet 2015 med att stegvis 2014-08-28§54
byta ut kvicksilverlampor i stadens gatubelysning med inriktning mot
en framtidssäker och energisnål lösning i dagsläget, LED armatur.
Kostnaderna läggs in i mål- och budgetarbetet från 2015 och
framöver. Föraltningen får i uppdrag att lägga en genomföraneplan
för utbyte av armatur med tidsplan och kostnader.

Pågående

Utbytet påbörjades 2016. Nästa etapp att
påbörja är bl a Petersberg och Rindö.

SBF

2015-2022

TE

2 Strategi för kultur- och
fritidsaktiviteter

Uppdrag från KF §69. Hur fördelar vi pengarna? Det behövs ett
2014-12-15
nuläge och en vision för vad kommunen ska erbjuda. Kulturrådets
2017-11-16
roll?
Utredningsuppdrag ges avseende lämplig disposition av Hammaren 2015-03-12§22
3 med intilliggande område avseende markbehov och -nyttjande för
kommunens driftsentreprenör som ett resultat av förslag till ny
utformning av ÅVC.

Pågående

Idrottsstrategi framtagen. Troligen
presenteras på nämnd i slutet av 2020.

SBF

2020

TE

Pågående

2020

FE

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Pågående

Arbete pågåri flertalet stadier för olika
SBF
åtgärder, detaljprojektering, upphandling och
utförande. Byggåtgärder färdiga i
personallokal. Avtal för upplåtelseavtal
färdiga och inväntar påskrift, beräknad
byggstart fört staden åtgärder på
mark/vatten och gata mars 2021,
Roslagsvattens åtgärder beräknad byggstart
Juni 2021
Projektering pågår etapp 3. Första etappen
SBF
slutförd och slutbsiktning sker i februari

2019-2021

TE

3 Åtgärder vid stadens
återvinningscentral

4 Uppdrag GC-väg Rindö

2017/130.311

5 Kommunstyrelsen ger För att möta ökade kostnader för skolskjuts ska det säkerställas att vi KS 2018/144.059
nämnden för teknik,
har fler säkra skolvägar än idag, vilket därmed anses minska behovet
fritid och kultur i
av skolskjuts framöver.
uppdrag att genomföra
åtgärder för att
säkerställa säkra
skolvägar.
6 Utökad infartsparkering
TFK 2015/78.269
Engarn
7 Utredning av
användning bergrum

Installation av skyddsvärn färdigställt, vidare utredning av
användning planeras.

2017/179.299

8 Fiber till kommunala
fastigheter

Fiber i egen regi, installation, drift och skötsel, ska upphandlas

TFK 2019/94.380

9 Uppdrag gällande
nyttjanderättsavtal på
Eriksö friluftsområde

Förvaltningen får i uppdrag att se över samtliga upplåtelseavtal på
TFK 2019/138.261
Eriksö friluftsområde Vaxön 1:38 samt återkomma med avtalsförsalg

10

Pågående

Förslag till nulägesbeskrivning och åtgärder
vid Söderfjärdsskolan har tagits fram.
Åtgärder har vidtagits på Söderfjärdsskolan.
Flera andra åtgärder utreds

Pågående

Byggnation börjar under våren 2021.

Vilande

Pågående

Pågående

Önskemål om att byta lokal finns från SSBF,
övrigt nyttjande av berggrum ligger vilande.

TE/FE

SBF

Kortsiktigt avtal påbörjat. Förberedelser för SBF
upphandling klart, viss oklarhet kring rådighet
återstår
Yttrande från KS 2021-02-04 tas i beaktan
SBF
innan avtal annonseras.

2020

TE

ev 2020

FE

2020-2021

TE

VT 2021

FE

2021

Uppdrag om utredning
av ishallens
upprustningsbehov

2018-12-13
218§50/TFK

11 Uppdrag om
framtagande av
internhyresmodell

Tar fram internhyresmodell för socialförvaltningen, i samband med
beslut om ny modell skall återrapport av implementerad modell för
BUN rapporteras.

12 Nämndinitiativ 1 202008-27

Verksamhetsanpassning av Resarö skolas idrottshall - Sätta upp
spegel

2020-04-23 §2020/24TFK

Pågående

Pågående

Avslutas

Utredningsuppdrag bör lyftas på PLU
Projektgrupp och styrgrupp tillsatt,
SBF
projektdirektiv förankrat i kommunens
ledningsgrupp och arbete pågår, förslag lyfts
till nämnd under våren
Utfört
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FE
VT 2021
FE
FE

13 Nämndinitiativ 2 202008-27
14 Upphandling av
driftteknisk
U d

Ta fram förslag på arrendeavtal med verksamhetsutövare på Resarö
Avslutas
bollplan
Fastighetsenheten har fått i uppdrag att ta fram
2020-12-10 §2020/69Pågående
upphandlingsunderlag för ny upphandling av tjänsten driftteknisk

Avtal skrivet
Annons ute, nytt avtal skall tecknas i maj

VT 2021

FE

15 anläggning för solenergi
på
Resaröom
skola
Uppdrag
öv
16 riktlinjer för
seniorbostadskö

Fastighetsenheten har fått i uppdrag att utrett alternativ för
placering av anläggning för solenergi och föreslagit Resarö skola,
Fastighetsenheten har fått i uppdrag att se över riklinjerna för
seniorbostadskön för att effektivisera handläggningen. Riktlinjerna

Fastighetsenheten arbetar med att lägga om
taket på Resarö skola och planerar att
Förslag på nya riklinjer tas fram och kommer
under våren skickas till PRO och SPF för

2021

FE

VT 2021

FE

2020-12-10 §2020/752020-12-12 §2020/77-

Pågående
Pågående

TE

Bevakningslista andra nämnder
Nr. Rubrik*
*

Beskrivning*

Beslut

Status*

1

Underhålls- och
investeringsplaner

BUN 2018/§101, KS
2019/20.162 §12

Pågående

2

Trafiksituationen vid
Kronängsskolan/Söderfj
ärdsskolan/Resarö skola

BUN 2019/§32,
2019/§48, KS
2019/123.512 §85

Pågående

3

Behov av ny lokal för
daglig verksamhet LSS

SN 2019/47.012, KS
2019/116.734, §72

Pågående

Förvaltningen har fått i uppdag att utreda möjlig placering och
utformning av lokal för en daglig verksamhet

Förvaltningens kommentar
Okulärbesiktning pågår, objektsbaserade
underhållsplaner kommer ligga till grund för
M&B 2021

Förvaltningen har fört dialog med
verksamheten och kartlagt behov. Inga
vakanta lokaler finns att tillgå på Vaxön och
inga utpekade medel finns
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Förvaltning
BUN

Klart
ht 2020

Ansvarig enhet
FE

Uppdrag TFK

TE/FE

SOC

FE

-8 Eriksö
camping utredning
suppdrag,
Dnr
43/2014.0
59,

Uppdrag att ta fram ett
investeringsunderlag och en
etappindelning med målbilden att
uppfylla Svensk Campings
standardbedömning för 3-stjärnig
anläggning.

-7 Utredning Utreda risk för skador eller ras
suppdrag
vägbank
kolerakyrk
ogården

-6 Annat
uppdrag (i
samband
med
markavtal
med Sv
Infrastrukt
ur)

Utreda
möjlighet
en att
införa
gågata på
Hamngata
n

2014-0410§23
2014-0610§42
2015-0521§43

Avslutas Underlag framtaget, SBF/FE
vissa åtgärder
utförda. Nytt
uppdrag se Änr:
2019/138.261

2018/188.3 Avslutas Pågående,
TFK
återrapporterades
hösten 2019,
löpande mätning av
rörelser i
vägbanken.

2019

FE

20202021

TE

Enheten får i uppdrag att ta fram 2014-12generella riktlinjer för schakt- och 04§77
ledningsarbeten i stadens
mark/Teknisk handbok

Avslutas Riktlinjer för schakt SBF
och ledning klart.
(Karl E) Tekniska
handbok ej lämpligt
pga.
organisationsens
storlek, hänvisar till
andra kommuners
handbäcker vid
beställning

2020

TE

Tekniska enheten utreder
möjligheten att införa gågata på
Hamngatan delen RådhusgatanKaptensgatan

Avslutas Permanent gågata
beslutad,
utvärdering av
ändrad funktion
pågår

2020

TE

2015-0219§10
2020-0423§19
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SBF

-4 Resarö
bollplan,
Dnr
59/2014.8
21,

Uppdrag:
2014-04-10 Avslutas Geoteknisk
SBF
- att ta fram ett
utredning/dagvatte
investeringsunderlag för
nutredning
konstgräs på Resarö Bollplan.
färdigställd och
- att undersöka möjligheter och
återrapporterad till
kostnad för att utöka bollplanen
nämnd
till godkända
mått för matchspel.
- att ta fram förslag på enklare
omklädningsrum och förråd som
ska kunna betjäna både bollplan
och andra motionärer i området.
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2020

TE

Tjänsteutlåtande

2021-02-04
Änr TFK 2021/34.002
1 av 1
Beata Rosvall
Dataskyddsombud/Nämndsekreterare

Redovisning av delegeringsbeslut per 2021-02-04
Förslag till beslut
Redovisning av fattade delegeringsbeslut noteras till protokollet.

Sammanfattning
Förvaltningen redovisar delegeringsbeslut fattade och anmälda till nämndens sammanträde den
18 februari 2021 §§ 52-59, § 1.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Beata Rosvall, 2021-02-04
Rapport över fattade delegeringsbeslut, utskriven 2021-02-04

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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Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2021-02-04

Utskriven av:

Beata Rosvall

Diarieenhet:

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Sammanträdesdatum: 2021-02-18
Sekretess:

Visas ej

Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2020.1018

Yttrande i mål nr
servitut för väg

, angående bildande av

2020-12-10
TFK 2017/196.245

Andre Hagberg §52/2020
Andre Hagberg

Fastighetsreglering Östra Ekudden

TFK del.
Miranda Lymeus

153591

A586.960/2020 Gateau Vaxholm, Hamngatan 12,
Vaxholm Avstyrkan offentlig plats

Monica Okpe §53/2020

2020-12-16

Fazer Sweden AB

Monica Okpe

TFK 2020/10.310

Ansökan allmän platsmark

TFK del.
Monica Okpe

153594

A697.389/2020 Tankbil. Strandgatan, Kronudden
Avstyrkan offentlig plats

Monica Okpe §54/2020

2020-12-16

WIKAB Produkter AB

Monica Okpe

TFK 2020/10.310

Ansökan allmän platsmark

TFK del.
Monica Okpe

2020.1050

A587.225/2020
Skottlossningstillstånd Tynningö m fl
Delegeringsbeslut

Monica Okpe §55/2020

2020-11-02

Polismyndigheten

Monica Okpe

TFK 2020/10.310

Ansökan allmän platsmark

TFK del.
Monica Okpe

2020.1049

A534.854/2020
Skottlossningstillstånd

Karlsudd samfällighet

Monica Okpe §56/2020

2020-11-09

Polismyndigheten

Monica Okpe

TFK 2020/10.310

Ansökan allmän platsmark

TFK del.
Monica Okpe

2020.1053

A564.392/2020
Vaxholms
golfklubb Delegeringsbeslut Skottlossningstillstånd

Monica Okpe §57/2020

2020-10-26

Polismyndigheten

Monica Okpe

TFK 2020/10.310

Ansökan allmän platsmark

TFK del.
Monica Okpe

Sidan 1 av 2
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Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2020.1064

Stängning av idrottshallar med anledning av Covid19

2020-12-21
TFK 2020/166.821

Susanne Edén §58/2020
Susanne Edén

Stängning av idrottsanläggningar i Vaxholm stad
med anledning av Covid-19

TFK del.
Kristoffer Staaf

2020.1134

Yttrande till arrendenämnden

Andre Hagberg §59/2020

2020-12-22
TFK 2019/121.261

Andre Hagberg
Tillsyn av brygga vid Grönviken

TFK del.
Miranda Lymeus

154039

A698.526/2020 Container Hamngatan Kaptensgatan

Monica Okpe §1/2021

2021-01-08

Svenska Ytskikt

Monica Okpe

TFK 2020/10.310

Ansökan allmän platsmark

TFK del.
Monica Okpe

Sidan 2 av 2
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Initiativärende till TFK
Översyn gällande trafiksituationen vid förskolan Blynäsviken.
Nu efter jul kommer ett stort antal förskolebarn att börja på Blynäsvikens förskola. Enligt
skolpolis Hans Strindholm kommer en del av barnen till förskolan Båten med buss. Vi kan räkna
med att minst lika många barn kommer med buss till Blynäsviken. För att slippa gå en lång
omväg måste barnen korsa Eriksövägen alldeles intill en besvärlig korsning där övergångsställe och
trafikljus saknas. Barn kan vara obetänksamma under lek och stoj, och kan plötsligt ge sig ut i

körbanan utan att se sig för ordentligt. Något som trafikplaneringen naturligtvis bör ta
hänsyn till.
Skolpolis Hans Strindholm egen utredning:
Jag räknade bilar o cyklar, mopeder, tung trafik förbi förskolan Blynäsviken en september
morgon ca kl 7,00-8,00 när barnen beräknas komma. Den mesta trafiken var förbi utan att
stanna. Eriksövägen är en "rallysträcka" med 30 km begränsning. Det är dåliga förhållanden
där och barnens föräldrar bör orientera sig på platsen före flytten och dra slutsatser om hur
dom bör agera.
Följande fordon passerade under en timma:
Personbilar, 206st
Lastbilar, 5 st
Bussar, 8 st
Grävskopa, 1 st
Cyklister, 89 st
Moped/MC, 13 st
Gående, 43 st
Enligt hörsägen så har mittdelaren vid på- och avfarten från Eriksövägen upp mot
Stockholmsvägen blivit borttagen pga att vägsträckan där är extra utsatt för halka och blivit
nermejad av bilister många gånger. Vi kan alltså räkna med att stoppsträckan blir extra lång
och farlig om små barn plötsligt ger sig ut i körbanan under halk- och vintertid på denna
plats.
De få aktiva skolpoliser som finns kommer att fortsätta arbeta vid Söderfjärdsskolan. De
kommer inte finnas skolpolisresurser att även finnas på plats vid förskolan Blynäsviken.
Jag yrkar
på att en undersökning tas fram omgående om vilka åtgärder som behövs för att underlätta
förskolebarnens skolväg till förskolan Blynäsviken (och för att undvika ev olyckor).
Vaxholm 13 januari 2021
Skolpoliserna Björn Enström och Hans Strindholm
samt
Lars Arb Zackrisson (-)
Björn Greitz (-)
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