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Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kulturs sammanträde 2021-04-22
Plats och tid:
Kallade:
Underrättade:
Vid förhinder:
Information:

Storskär/Norrskär, kl. 18:00
Ledamöter
Ersättare
Meddela ersättare och nämndens sekreterare.
Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som
är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är
markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om
A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.

Ärende Beskrivning

Föredragande

1B

Justering och fastställande av föredragningslista

Ordföranden

2B

Slutrevision bokslut 2020, frågor och svar

Alexander Wahlstedt

3B

Information från slutrevisionsmöte för år 2020

Alexander Wahlstedt

4B

Svar på motion rörande permanenta skollokaler i
Vaxholms kommun. Vaxholms KF 17 februari 2020

Alexander Wahlstedt

5B

Avtal om lägenhetsarrende med Ramsö Grönviken
bryggförening

Miranda Lymeus

6B

Avtal om lägenhetsarrende för brygga vid Grönviken

Miranda Lymeus

7B

Övergripande markavtal med E.ON

Miranda Lymeus

8A

Brandlarm Lägerbacken

Josefin Sjöstedt Berggren

9A

Förslag på stödåtgärder för Vaxholms företag 2021

Maria Poutamo

10 A

Svar på mittsamverkans fråga gällande kommunalt
aktivitetsbidrag

Hans Larsson
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11 A

Modellkommuner – stöd till jämställdhetsintegrering

Madeleine Larsson

12 A

Redovisning av delegeringsbeslut 2021

Beata Rosvall

13 A

Utestående uppdrag 2021

Alexander Wahlstedt

14 B

Förvaltningen informerar

Alexander Wahlstedt

Bengt Sandell (S)
Ordförande

Beata Rosvall
Sekreterare
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Tjänsteutlåtande

2021-04-06
Änr TFK 2021/51.042
1 av 2
Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef

Frågor och svar till slutrevisionen
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokoll

Ärendebeskrivning
Efter revisionens granskning av nämndens årsbokslut 2020 ställde de följdfrågor till respektive politiskt
organ. För att säkerställa att samtliga delar av nämndens ledamöter är informerade bifogas presidiet
och förvaltningens svar på nedanstående frågor:











Enligt nämndens verksamhetsberättelse har stadens fastigheter inventerats och rutiner för
prioritering av underhållsåtgärder på stadens fastigheter och en underhållsplan tagits fram. Vad
är den bedömda statusen på stadens fastigheter och hur stort är underhållsbehovet de
närmaste åren?
Enligt nämndens verksamhetsplan har en statusinventering skett avseende stadens gator och
vägar. Vad är nuvarande status och har den tidigare, av nämnden och förvaltningen be-dömda
underhållsskulden förändrats och hur är status beträffande inventeringen av kajer,
strandskoningar och brygganläggningar?
Vad bedömer nämnden bli resultatet av den genomlysning av förvaltningen som nu sker och
vilka funktioner har i så fall störst behov av utveckling?
Förvaltningen har en hög personalomsättning vilket nämnden noterat som ett riskområde i sin
internkontrollplan. Vad är nämndens bedömning av orsakerna och vilka åtgärder och kon-kreta
aktiviteter vidtar nämnden i syfte att komma till rätt med detta problem?
I Mål & Budget anges under målområde, Ekonomi följande: Den kommunala servicen ska vara
kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. Vilken bedömning gör
nämnden av detta övergripande mål och på vilka grunder?
Hur har nämnden, dvs de förtroendevalda medverkat vid framtagandet av internkontrollplanen
för 2020 respektive för 2021?
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Handlingar i ärendet
Innevarande tjänsteutlåtande – Frågor och svar till slutrevisionen 2021-04-06
Svar på frågor slutrevision tfk, 2021-03-26

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf
Maria Poutamo, sbf

För kännedom:

Susanne Edén, sbf

4

Fastighetsenhetens underhållsbehov
• Efterfrågad investeringsram 15 mkr, bedöms tillräckligt (se bilaga 2 till
tfks yttrande)
• Organisatoriskt svårt att hantera större investeringsvolym
• Inventerade åtgärder att hantera de närmaste åren ca. 70 mkr
• Generell status, kraftigt varierad men primärobjekt godkänt

6

Tekniska enhetens underhållsbehov
• Investeringsramen på gata 5,3 miljoner bedöms tillräcklig.
• Belysning och trafik ligger på 1,5 miljoner bedöms inte tillräcklig då
det finns belysning som är undermålig idag.
• Investeringsramen på park, hamn och fritid bedöms inte som
tillräcklig då vi har en stor underhållsskuld.
• Organisatoriskt svårt att hantera större investeringsvolym.
• Inventering av kajer och brygganläggningar sker löpande
• Strandskoningar planeras att inventeras

7

Genomlysning
• Behov av samordning: Projektorganisation
• Bristande kompetens:
Markanläggning/eldragning/bredbandsdragning
• Behov av förstärkning och utveckling: Administration, rutindokument
och styrdokument

8

Personalomsättning
• Succesivt förbättrat resultat på internkontrollmomentet sedan det
började mätas för 3 år sedan
• Låg personalomsättning under tfk de 3 senaste åren

9

Kostnadseffektivitet
• Säkerställa väl genomförda upphandlingar
• Säkerställa systematiskt uppföljning av kvalitet och ekonomi
• Säkerställa kunskapsåterföring i nya upphandlingar

10

Internkontrollplan
• Nämnden deltog 2019 i framtagande av internkontrollplan 2020
• Nämnden deltog inte i så stor utsträckning i internkontrollplan 2021
då strategidagen ställdes in 2020.
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Tjänsteutlåtande

2021-04-13
Änr TFK 2021/53.042
1 av 1
Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef

Information från slutrevisionsmöte för år 2020
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Inför att revisorerna avger revisionsberättelse avseende årsredovisningen genomförs ett
slutrevisionsmöte med kommunens förtroendevalda revisorer och respektive nämnds presidium.
Slutrevisionsmötet för 2020 års revisionsberättelse genomfördes fredagen den 26 mars 2021. Under
slutrevisionsmötet redogör nämndernas presidium kort för nämndernas verksamhet från föregående år
med fokus på de delar som är av vikt för revisionsberättelsen. Revisorerna har även inför mötet ställt ett
antal specifika frågor som de önskar få svar på. Revisorerna har sammanställt anteckningar med
information från slutrevisionsmötet som de önskar att samtliga ledamöter och ersättare i nämnderna
tar del av. Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslås notera informationen till protokollet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Alexander Wahlstedt, 2021-04-13
Revisionens anteckningar från slutrevisionsmöte 2020

Kopia på beslutet till:
För kännedom:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Revisionen

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

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

Anteckningar – svar på frågor till kommunstyrelsen och nämnderna – slutrevision 2020, den 26 mars 2021.

Socialnämnden
Inledningsvis
Ordförande inleder med att år 2020 har präglats av pandemin och upphandlingen av nytt SÄBO.
Under våren lade (presidiet) mycket tid på att ta fram ett upphandlingsunderlag/kravspecifikation för upphandling av nytt SÄBO. Detta innebar ytterligare möten utöver ordinarie nämndssammanträden. Underlaget var klar
tidigt under hösten och beslut om entreprenör fattads av nämnden i november. Entreprenören som vann upphandlingen är Förenade Care. Start är planerad till september 2021.
Pandemin har inneburit att ordinarie arbete fick lägga år sidan för att hantera rådande situation. Uppföljning av
externa utförare har som följd av pandemin inte varit möjlig att genomföra i önskad omfattning. Fokus har varit
att hitta skyddsutrustning och upprätthålla en god vård och omsorg. Ett särskilt coronateam har införts som arbetat med de som varit sjuka och befunnit sig i hemmet.
I Mål & Budget anges under målområde, Ekonomi följande: Den kommunala servicen ska vara kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. Vilken bedömning gör nämnden av detta
övergripande mål och på vilka grunder?
• Överlag godkänt avseende ekonomin. Problem hemtjänst egen regi och SÄBO har kostnaderna ökat. Fokus
hemtjänst egen regi. Heltidsresan (8 timmars arbetspass). Medför övertalighet mitt på dagen. Åtgärder vidtas, kräver mått av kreativitet.
• SÄBO ökade kostnader till följd av pandemin samt genom att nästan ingen inflyttning av boende gjorts under hela 2020. och behov av platser. Förenade Care väntar på tillstånd från IVO och man räknar med minskade kostande när de tillträder.
• All personal får erbjudande om verksamhetsövergång.
• Omfördelningar har gjorts i budget mellan olika verksamheter. Handlingsplaner och fokus på verksamheterna finns.
Revisionen lyfter särskilt vikten av jämförelser är ett bra verktyg för att bedöma och nå kostnadseffektivitet. Får
presidiets medhåll.
Mål, Nöjda brukare: Målnivån nås inte och utfallet har försämrats jämfört med tidigare år avseende
hemtjänst och särskilt boende. Vilka åtgärder vidtas av nämnden i syfte att nå målnivån under 2021?
Marginell försämring jämfört med tidigare år. Åtgärdsplan finns och nämnden är väl medveten vilka bristerna är.
Det handlar mycket om information till brukare och anhöriga.
Det finns ett åttiotal platser SÄBO. Mycket kritik rör lokalerna i SÄBO som inte är ändamålsenliga, vilket nämnden är medveten om och har påtalat samt aktiviteter för de boende. Ett s k. ”Måbra-rum” har tillskapats och en
aktivitetssamordnare har anställts.
Mål: God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående: Målnivån nås inte och utfallet har
kraftigt försämrats jämfört med tidigare år avseende vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd. Vilka
åtgärder vidtas av nämnden i syfte att nå målnivån under 2021?
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Långtidsarbetslöshet och sysselsättning: Man arbetar bland annat med en Arbetscoach för att komma till rätta
med detta. Arbetscoachen får ut personer på arbetsmarknaden men detta motverkas i nyckeltalet av att det finns
personer som står långt från arbetsmarknaden. Andelen långtidsarbetslösa har ökat, men inte antalet. Nyckeltalet
är därför något missvisande och därför bör ett annat nyckeltal väljas. Pandemin har dessutom försvårat arbetet
med att få ut långtidsarbetslösa i sysselsättning. För de som står allra längst från arbetsmarknaden finns Samordningsförbundet där staden är medlem. Hit kan staden remittera personer för arbetsträning.
Hur kontrollerar nämnden att hemtjänstbrukare erhåller beviljade timmar och övriga insatser?
Beviljas insats i form av ramtid. Utföraren ersätts för denna ramtid. För att möjliggöra ett ökat brukarinflytande
har kontinuerliga möten med utförarna förvaltningen.
Trygghet över tid. Insatserna följs upp minst en gång per år av biståndshandläggarna. Uppföljning görs genom
att handläggaren samtalar med brukaren vid ett personligt möte.
-

Goda resultat vad gäller brukarnöjdhet.
God uppföljning. Den interna kontrollen fungerar.
Personlig kännedom om brukarna i den lilla kommunen.

Vad var orsaken till att företaget förlorade sitt tillstånd och hur bevakar staden denna typ av händelser så
att brukarna drabbas så lite som möjligt?
Från 2019 finns krav på att utförare av omsorg måste ha ett tillstånd som utfärdas av IVO. Om tillstånd blir indraget får kommunen information från IVO direkt. Företaget, Solskens vård och omsorg erhöll inget tillstånd.
Beslutet överklagades och man fick ett definitivt besked om att man inte skulle få tillstånd i november 2020. Företaget informerade själva kommunen om att IVO dragit in företagets tillstånd att bedriva hemtjänst och att man
fått avslag på sin överklagan till domstol. Orsaken till indraget tillstånd beskrivs bero på att några i styrelsen bedömds som icke-lämpliga. Detta är inget som påverkat brukarna.
Brukarna informerade av biståndshandläggarna och de fick göra ett nytt val, privat utförare alternativt välja kommunens hemtjänst. Brukarna fick inom tre veckor en ny utförare
Hur har nämnden, dvs de förtroendevalda medverkat vid framtagandet av internkontrollplanen för 2020
respektive för 2021? Hur bedömer nämnden att den interna kontrollen fungerar inom nämnden ansvarsområden?
Vanligtvis arbetar nämnden med detta på strategidagarna som genomförs under våren. Strategidagen 2020 ställdes in. Nämnden anser dock att de varit delaktiga genom löpande resonemang. Förslaget som tjänstepersonerna
tagit fram och har diskuterats i nämnden. Nämnden känner att de varit delaktiga.

Barn- och utbildningsnämnden
Inledningsvis
Ordförande inleder med att nämnden redovisar goda resultat i den verksamhet som bedrivs i egen regi. Året och
ekonomin präglas av vikande barnkullar förskolan. Vidare har den upplevda tryggheten visat på brister hos elever och barn.
Har Vaxholms stad antagit någon egen ytnorm avseende friyta för lek och utevistelse för förskolor och
skolor? Gör nämnden bedömningen att Boverkets allmänna råd uppfylls på samtliga stadens för- och
grundskolor?
Kommunen har inte antagit någon ytnorm. Man tittar istället på lekvärdesfaktor som Malmö stad tagit fram.
Överväger att använda sig av lekvärdesfaktor i stället för en ytnorm som ett nyckeltal. Ytnorm upplevs inte vara
fullt ut relevant. Lekvärdesfaktorn tar hänsyn till 7 faktorer, dock inte personaltäthet. Nämnden har inte fattat
något beslut om norm eller om lekvärdesfaktor ska användas.
Nettokostnadsavvikelsen, Grundskola uppgår till 6,1% (mål 0%), vilket motsvarar överkostnader på ca
11 - 12 Mkr. Vilket mål gäller för 2021? I analysen och i nämndens åtgärdsplan anges att avvikelsen delvis
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matchar en negativ nettokostandsavvikelse för fritidshem om ca 14,7%, varför en översyn av kostnadsfördelningen mellan grundskola och fritidshem ska göras. Avvikelsen på 14,7% för fritidshem motsvarar ca
4 Mkr, varför ytterligare åtgärder behöver vidtas om målet om 0% nettokostandsavvikelse ska nås.
Vilka? (Beträffande nettokostnadsavvikelsen på 3% för förskola framgår av analysen vilka åtgärder som
har vidtagits och som planeras för att nå 0%.)
Nettokostnadsavvikelsen ger betydande avvikelser på verksamhetsnivå, däremot ser det bra ut på totalnivå.
Målet är 0 %. Om man ser helheten kommer målet att uppnås, men inte för respektive verksamhet (grundskola,
förskola, fritidshem). Åtgärder för att få en ekonomi i balans är bland annat sammanslagning av rektorsområden
och förskolor.
Ackumulerade underskott ska kompenseras de privata utförarna. Ska ta fram en systematisk uppföljning av detta,
vilket saknas i dagsläget.
I Mål & Budget anges under målområde, Ekonomi följande: Den kommunala servicen ska vara kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. Vilken bedömning gör nämnden av detta
övergripande mål och på vilka grunder?
Totalt uppnås samtliga mål. Två av de fyra indikatorerna för ekonomi i balans är röda. Höga kostnader för förskola och grundskolan är dyrare än riket (standardkostnaden). Utmaning med kommunens litenhet. Små skolor
och konkurrens med hela Mälardalen om personal/lärare. Småskalighet kostar.
Revisionen lyfter särskilt vikten av jämförelser är ett bra verktyg för att bedöma och nå kostnadsmedvetenhet.
Får presidiets medhåll.
I ärende; BUN 2021/56.040 föreslås nämnden besluta om kompensation till fristående förskolor. Vaxholms stad har haft ett underskott i sin förskoleverksamhet varför staden måste kompensera de fristående
förskolorna. För 2019 och 2020 uppgår, enligt uppgift beloppet till ca. 1,4 Mkr. För 2021 visar en prognos
i ärende (BUN 2021/32.282) på ett fortsatt underskott och att kompensationen till de fristående förskolorna beräknas uppgå till 0,9 Mkr.
-

Har kravet på kompensation för åren 2019 – 2020, något sätt rapporterats i stadens årsredovisning
(skuld/ansvarsförbindelse eller annan notering)?
Hur kommer BUN att finansiera kompensationen till de fristående förskolorna? Har de extra medel om 2,4 Mkr som tilldelades BUN i budget för 2021 någon betydelse i sammanhanget?
Vad är BUN:s strategi framöver när det gäller kompensation till fristående skolor och förskolor?

Konsekvensen av underskotten kan konstateras i boksluten. Ingen redovisning i årsredovisningen eller specifikt
till nämnden hittills. Detta kommer att ske framgent. Åtgärder som vidtas är bl a att se över lokalförsörjningsplaner. Budgettillskott om 2,4 mnkr inför år 2021. Ack skuld 2019 och 2020 om 1,4 mnkr ska finansieras av budgettillskottet 2,4 mnkr.
Hur har nämnden, dvs de förtroendevalda, medverkat vid framtagandet av internkontrollplanen för 2020
respektive för 2021?
Vanligtvis arbetar nämnden med detta på strategidagarna som genomförs under våren. Strategidagen 2020 ställdes in. Inte arbetat aktivt med detta 2020 och inte inför 2021.
Övrigt
Trycket på att välja grundskola i andra kommuner och privata anordnare har avtagit och trenden har vänt.

Stadsbyggnadsnämnden
Inledningsvis
Ordförande inleder med att det varit ett utmanande år och upplever att de skriftliga svar som lämnats till revisonen under året beskriver situationen.
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Vilken är aktuell status inom tillsynsverksamheten, inklusive ingående och utgående ärendebalans 2020
samt prognos för 2021? Vilka beslut fattats och vilka åtgärder har vidtagits under 2020 och vilka beslut
kommer att fattas och vilka åtgärder kommer vidtas under 2021?
Ordförande uttrycker att kärnan i problemet är statens krav som är svåra att leva upp till med de ekonomiska
möjlighet kommunen har i sammanvägningen av alla intressen. Upplever att kommunen är bakbunden i denna
fråga. Nämnden har inte lyckats minska ärendebalansen vad gäller tillsynsärenden under året. Skälet har varit
sjukdom samt att personal slutat.
Hur har nämnden uppmärksammat KF (via KS som bereder ärendet) att det är en resursbrist? I Mål & Budget
har nämnden fått ett resurstillskott motsvarande ytterligare två handläggare (2021–2022).
Budgeten bygger på en betydande andel sanktionsavgifter som upplevs orealistiskt. Resurserna för att bedriva en
aktiv tillsynsverksamt som lever upp till lagens krav är inte tillräckliga. Detta har tagits upp i ramärendet (yttrande mål och budget) kommenterat i nämndens yttrande till ramarna. Nämnden anser sig vara tydliga i denna
hantering, tjänstemannavägen och via KS till KF. Bekräftas av KSO.
Vilka konkreta åtgärder återstår för nämnden att vidta med anledning av genomlysningen som har genomförts och vilka konkreta åtgärder behöver kommunstyrelsen vidta?
Positiv till genomlysningen, väldigt bra. Åtgärdsplan har tagits fram; kort-, medel- och långsikt. Inga behov att
KS gör något arbetar vidare utifrån vad resurserna tillåter. 9 punkter i handlingsplanen. Arbete pågår även om
det inte fullt ut syns utåt. Vad som framkommit i översynen har varit känd i förvaltningen men det har varit viktigt att få situationen dokumenterad. Det pågår en efteranalys av genomlysningen, tex översyn av självkostnadstäckningsgraden. Det finns ytterligare saker i rapporten som kommer att fångas upp framöver så snart resurserna
medger.
Målet, ”Invånare och företagare är nöjda med bemötandet” mäts med Nöjd Kund-Index där Målnivån
2020 år 60. Utfallet 2018, 2019 och 2020 har varit 52,42 respektive 46. Vilka är grundorsakerna till detta,
vilka åtgärder vidtas i syfte att nå målnivån 2021 och är detta realistiskt?
NKI är tveksam som kvalitetsindikator eftersom mätinstrumentet bygger på gamla uppgifterna (två år). Målen
har vässats inför 2021. Nämnden ser positivt på att nå målen 2021, vilka är desamma som 2020. För 2022 och
framåt kommer dock målnivån att höjas för att tydligt höja ambitionsnivån. Ordföranden framhåller att NKI mäter upplevelsen, vilket inte alltid är ett rättvisande sätt för att beskriva hur bemötandet faktiskt förhåller sig, samt
att förvaltningen hela tiden jobbar med att försöka förbättra hur handläggarna arbetar med ärenden.
I Mål & Budget anges under målområde, Ekonomi följande: Den kommunala servicen ska vara kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. Vilken bedömning gör nämnden av detta
övergripande mål och på vilka grunder?
Nämnden har en slimmad budget. Verksamheten är underfinansierad med 1–2 mnkr per år. Det finns fler problemområden än den aktiva tillsynen.
Hur har nämnden, dvs de förtroendevalda medverkat vid framtagandet av internkontrollplanen för 2020
respektive för 2021?
Presenterats för nämnden som haft tillgång till underlag som legat till grund. Nämnden har lämnat instruktionerna till tjänstepersoner som har omhändertagits i internkontrollplan och riskanalys.

Nämnden för teknik, fritid och kultur
Inledningsvis
Ordföranden inleder med att man lagt ner mycket tid under året på att hantera de problem med underhåll som
noterades av revisorerna under 2019 samt hur kontrollen av entreprenörer ska utformas.
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Enligt nämndens verksamhetsberättelse har stadens fastigheter inventerats och rutiner för prioritering av
underhållsåtgärder på stadens fastigheter och en underhållsplan tagits fram. Vad är den bedömda statusen på stadens fastigheter och hur stort är underhållsbehovet de närmaste åren?
Status
Efterfrågad investeringsram 15 mnkr, bedöms tillräckligt för kommande treårsperiod.
Det är svårt att hantera större investeringsvolym på grund av tillgången på personella resurser och kompetens.
Generellt är statusen kraftigt varierande mellan olika objekt i kommunen. Bra koll på primärprojekt (skolor,
äldreboende etc.). Sorgebarn, exempelvis scoutlokalen.
En rimlig balans mellan underhållsbehov och underhållsinsatser uppnås med nuvarande investeringsvolymer om
3–5 år, dvs då sker ingen kapitalförstöring utan man är i fas med underhållsbehoven.
Revisionen återkommer för att få en statusuppdatering kring detta i höst.
Enligt nämndens verksamhetsplan har en statusinventering skett avseende stadens gator och vägar. Vad
är nuvarande status och har den tidigare, av nämnden och förvaltningen bedömda underhållsskulden förändrats och hur är status beträffande inventeringen av kajer, strandskoningar och brygganläggningar?
Status
Det saknas medel för ett fullt tillräckligt underhåll av gator och vägar och det finns också en eftersläpning som
en följd av tidigare personalbrist. Underhållsbehoven är dock kända för gator. Inventering pågår avseende kajer,
strandskoningar och brygganläggningar, vilken bör vara klar under året.
Revisionen återkommer för att få en statusuppdatering kring detta i höst.
Vad bedömer nämnden bli resultatet av den genomlysning av förvaltningen som nu sker och vilka funktioner har i så fall störst behov av utveckling?
Nämnden/förvaltningen önskar se en utveckling inom följande områden:
•
•
•

Behov av samordning, projektorganisation.
Bristande kompetens, markanläggning/el- och bredbandsdragning.
Behov av förstärkning och utveckling, administration, rutiner och styrdokument.

Förvaltningen har en hög personalomsättning vilket nämnden noterat som ett riskområde i sin internkontrollplan. Vad är nämndens bedömning av orsakerna och vilka åtgärder och konkreta aktiviteter vidtar
nämnden i syfte att komma till rätt med detta problem?
Succesivt förbättrat resultat på internkontrollmomentet sedan det började mätas för tre år sedan. Idag är personalomsättningen låg.
Nämnden har fått signalen att staden inte kan inte konkurrera med lön. KSO håller inte med – kommunen ska
matcha genomsnittet bland grannkommunerna. Man arbetar kontinuerligt för att göra det attraktivt att arbeta
inom staden. Många upplever det positivt att arbeta i en lite kommunen eftersom man där ofta får helhetsansvar
och en bredd som man inte alltid får i en större kommun. Man delta på rekryteringsmässor och på aktiviteter på
KTH.
I Mål & Budget anges under målområde, Ekonomi följande: Den kommunala servicen ska vara kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. Vilken bedömning gör nämnden av detta
övergripande mål och på vilka grunder?
Man har idag två nyckeltal inom bl a fastighetsområdet. Man anger att det finns utmaningar med att hitta bra och
relevanta mått och indikatorer. Beroende av marknaden då mycket av verksamheten bygger på upphandling. Det
handlar således om att säkerställa väl genomförda upphandlingar och en systematisk uppföljning av kvalitet och
ekonomi samt att säkerställa kunskapsöverföring i nya upphandlingar.
Revisionen lyfter särskilt vikten av jämförelser är ett bra verktyg för att bedöma och nå kostnadseffektivitet. Får
presidiets medhåll.

5
17

Hur har nämnden, dvs de förtroendevalda medverkat vid framtagandet av internkontrollplanen för 2020
respektive för 2021?
Vanligtvis arbetar nämnden med detta på strategidagarna som genomförs under våren. Inför 2020 var fokus på
detta arbete. Inför 2021 har nämnden inte varit lika delaktiga i och med att strategidagen ställdes in. Dialogen i
framtagandet inför 2021 har främst skett i dialog med presidiet.
Övrigt
Hembygdsgården: Staden klar med sina åtgärder. Invigning i början av maj.
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Kommunstyrelsen (se även bifogade ppt-dokumentation, Bokslutsrevision KS)
Inledningsvis
Ordförande inleder med att det nämna att det varit ett utmanande år med anledning av pandemin. Det har handlat
om att hitta lösningar utan att ha något facit. Det blev en rivstart i mars med att, exempelvis hitta skyddsutrustning. Samarbetet med andra kommuner regioner och staten, i smått och stort, för att hitta lösningar har fungerat
väl. Krisledningsnämnden aktiverats under året. Den tekniska utvecklingen har gått snabbt med bland annat digitala möten osv. Året har präglats av att ha flera tankar i huvudet samtidigt – alltid en eller två alternativa planer
på lut.
Mål, 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: Målnivån nås inte och utfallet har förbättrats jämfört med föregående år, men försämrats jämfört
med 2018 avseende, såväl ”Nöjd medborgarindex” som ”Nöjd Inflytandeindex” där stadens betyg också
understiger genomsnittet. Delbetyget ”Gott bemötande i kontakt med kommunen” är ett särskilt svagt
område med ett sjunkande utfall. Vilka åtgärder avser kommunstyrelsen att vidta i syfte att förbättra
måluppfyllelsen 2021.
Lägre än andra kommuner, men en viss förbättring över tid. Ett antal åtgärder redovisas, se presentationen.
Vilka är kommunstyrelsens slutsatser utifrån utfallet i undersökningen, Kommunskompassen där svaga
områden angavs vara ”chefs-, ledarskaps- och medarbetarskapsutveckling” samt ”samspel mellan förtroendevalda och medborgare”.
Initiativet att göra Kommunkompassen kommer från KS. Syftet var att hitta vår svaga områden och att en extern
betraktare skulle göra undersökningen och analysen. Utredaren från SKR noterar att mycket arbete pågår men att
det har ännu inte fått effekt. Handlingsplan ska tas fram av förvaltning för redovisning för under 2021.
Vi träffade Kommunstyrelsen presidium den 25 februari och hade då noterat att Kommunstyrelsen inte
hade fattat några aktiva beslut med anledning av genomlysningen av Stadsbyggnadsförvaltningen som
hade rapporterats i oktober 2020. Vi fick då inga besked när några besluta skulle fattas och, i så fall vilka.
Finns det nu konkreta åtgärder som kommunstyrelsen avser besluta om med anledning av den genomförda genomlysningen?
Info KS okt 2020. Tydlig och bra rapport om bygglov och GIS. Vid samma möte beslutade KS att gå vidare genom att göra ytterligare en genomlysning som omfattar hela förvaltningen.
Handlingsplan med 9 punkter som redovisades för KS i mars (den 25:e).
KS beslutade att ge nämnde i uppdrag att återkomma ned en återredovisning i slutet av året.
Frågor angående Kommunstyrelsens uppsiktplikt:
-

-

Vad är Kommunstyrelsens bedömning rörande Nämnden för teknik, fritid och kulturs arbete
med att åtgärda de av revisonen under 2019 påtalade bristerna avseende underhåll av fastigheter,
gator och vägar samt bristande kontroll över vilka kajer, brygganläggningar staden ansvarar
för?
Vad är Kommunstyrelsens bedömning rörande Stadsbyggnadsnämndens arbete med att åtgärda
de under 2019 identifierade bristerna i tillsynsverksamheten?
Hur har Kommunstyrelsen hållit sig informerad om dessa båda nämnders arbete med att åtgärda
nämnda brister?

TFK: Ett stort arbete pågår inom TFK för att ta fram underlag – underhållsplaner, underhållsskuld, systematisering av sitt arbete. KS har med utgångspunkt i nämndens yttrande Mål & Budget säkerställt ytterligare investeringsmedel. Här handlar det inte bara om att tillföra resurser utan att också prioritera vilket KS gjort. Vi har exempelvis valt att flytta fram projektet, renovering av rådhuset. Det handlar inte enbart om ekonomiska resurser
utan det måste också finns personell kompetensmässig kapacitet att genomföra att genomföra åtgärderna.
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SBN: KS har med utgångspunkt i nämndens yttrande Mål & Budget säkerställt ytterligare resurser, motsvarande
två tjänster för tillsynsverksamheten. Löpande information via yttranden uppföljning av analys från nämnden till
KS.
I Mål & Budget anges under målområde, Ekonomi följande: Den kommunala servicen ska vara kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. Vilken bedömning gör nämnden av detta
övergripande mål och på vilka grunder?
Fortsätta att jämföra sig med andra och våga dra egna slutsatser av resultat/utfall och fatta svåra beslut om så behövs.
Vaxholms stad har, flera fall, en väsentligt högre kommunalskatt jämfört med övriga nordostkommuner i
Stockholms län. Vilken är kommunstyrelsen analys av detta förhållande, det vill säga vad bedöms vara de
huvudsakliga orsakerna till förhållandet? (exempelvis högre servicegrad, mer omfattande kommunalt åtagande lägre kostnadseffektivitet, lägre avgiftsfinansieringsgrad)
KS har ingen samlad analys. Olika analyser beroende på parti. Subjektiv bedömning.
Vaxholm på 19:e plats av 26 kommuner i Storstockholm. Högre kostnad än övriga kommuner i Sthlm för: Fritidshem, förskola och grundskola samt äldreomsorg. Lägre kostnad än övriga kommuner i Sthlm för: Gymnasieskolan, IFO och LSS. Se presentationen
Har kommunstyrelsen gjort en långsiktig finansiell analys på 10–15 års sikt?
Analys har tagits fram på 7 års sikt. Analys på 10 - 15 års sikt upplevs som alltför lång sikt.
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Tjänsteutlåtande

2021-04-07
Änr TFK 2021/52.442
1 av 2
Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef

Svar på motion rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun.
Vaxholms KF 17 februari 2020
Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta att
motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Fullmäktige har mottagit en motion gällande skollokaler och fastighetsenheten har sammanställt ett
svar utifrån nuläget. Fastighetsenheten har sedan en ny internhyresmodell implementerats haft en
löpande strukturerad samverkan med utbildningsförvaltningen gällande lokalstrategiska frågor.
Tillfälliga lov har under de senaste åren varit en högt prioriterad fråga och samtliga tillfälliga lov inom
kommunal regi har idag en långsiktig lösning.
Sammanställning av tillfälliga lov med kort beskrivning av åtgärder:
Vaxö skola (Terra Nova 6)
Långsiktig plan: Investeringsprojekt om ny byggnad på tomten skall ersätta tillfällig byggnad. Åtgärden
ligger med i långsiktiga investeringsplanen till och med 2022.
Modulbyggnad för slöjd Rindö skola (Rindö 3-378)
Långsiktig plan: De tillfälliga lokalerna är uppsagda och verksamheten kommer flytta in i de permanenta
lokalerna. Åtgärden ligger med i TFKs investeringsbudget 2021.
Modulbyggnader Ytterby förskola (Ytterby 4:172)
Långsiktig plan: Verksamheten kommer flyttas in i permanenta förskolelokaler på Överby förskola ht
2021.
Modulbyggnader Resarö skola (Ytterby 4:174)
Långsiktig plan: Investeringsprojekt om ny byggnad på tomten skall ersätta tillfällig byggnad. Åtgärden
ligger med i långsiktiga investeringsplanen till och med 2022.
Förskolan Blynäsviken

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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Långsiktig plan: Ersätts med permanenta lokaler på Norrberget. Åtgärden ligger med i långsiktiga
investeringsplanen.
Johannesberg (Vaxön 1:36)
Långsiktig plan: Dialog med verksamhetsutövarna pågår, finns eventuellt en möjlighet för permanent ny
byggnad på tomten. Fråga kring finansiering av ny byggnad ses över.

Bedömning
Bedömningen är att beslutade långsiktiga lösningar i all väsentlig grad tillgodoser stadens behov av
verksamhetslokaler.

Handlingar i ärendet
Svar på motion rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun. Vaxholms KF 17 februari 2020
2021-04-07
Motion gällande utredning rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun. - Vaxholms KF 17
februari 2020

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom:

Anders Roxström, uf
KS
KF
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Motion gällande utredning rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun.
Vaxholms KF 17 februari 2020
Bakgrund
Beslutet att ge rivningslov för byggnaderna på Norrberget togs i strid med förvaltningens
rekommendation att utreda frågan bättre först (SBN 2016-12-14). Ett halvår senare togs
beslutet att genomföra en inre tömning av Norrbergsskolan på delegation (Ulrika von
Mentzer var kommunens flyttkoordinator) trots att den nya detaljplanen ännu inte vunnit
laga kraft. Dessa förhastade beslut innebar att eleverna vid Vaxö skola förlorade sina musikoch slöjdsalar, en allvarlig kvalitetsförsämring för barnen som kommunen ännu inte löst.
Med en bättre planering, som sätter barnens behov först, hade Norrbergsskolans lokaler
kunnat användas särskilt med tanke på att det tidsbegränsade bygglovet för barackerna vid
Vaxö skola gick ut året innan (2016-05-23). Sommaren 2018 undertecknade dessutom
kommunen ett exploateringsavtal med Besqab som innebar att rivningen av
Norrbergsskolorna fortfarande måste genomföras innan en ny detaljplan vunnit laga kraft.
Avtalet innebar att kommunens ”finaste” förskola Lägerhöjden revs (stor kvalitetsförlust för
barnen) och att barnen istället fick flytta in i baracker vid Blynäs - till en kostnad av 22
miljoner. Dessa baracker får endast stå kvar till år 2027, och kostnaderna för
baracklösningen skulle räcka till ungefär hälften av vad en ny permanent förskola skulle
kosta att uppföra.

Baracker
Vaxholms kommun måste precis som vanliga medborgare följa lagar och regler. Möjligheten
att nyttja det givna tidsbegränsade bygglovet för baracker (enligt PBL § 33 gäller denna
möjlighet i högst 10 år) är en kortsiktig lösning på kommunens lokalproblem inom skola och
fritidsverksamhet. Tio år är samtidigt en lång period för allianspolitiker och förvaltning att ta
fram permanenta lösningar. Än så länge har det inte presenterats någon plan för vart barnen
ska ta vägen när alla baracker i kommunen utom två måste plockas ner och fraktas bort.
Så här ser de tidsbegränsade byggloven ut för barackerna i kommunen:
1. Vaxö skola (Terra Nova 6) bygglovet var giltigt fram till 2016-05-23 vilket innebär att
barackerna skulle varit nedmonterade och marken återställd senast detta datum. Alternativlokaler fanns vid den tiden i Norrbergsskolorna.
2. Johannesberg (Vaxön 1:36) är också ett svartbygge sedan 2016-06-08.
3. Rindöbarackerna (Rindö 3-378) är ett svartbygge sedan 2016-05-23.
4. Barackerna vid Resarö skola (Ytterby 4:172) är ett svartbygge sedan 2017-03-31.
5. Barackerna vid Resarö skola (Ytterby 4:174) har ett tidsbegränsat bygglov som är giltigt i
ett år till, men 2021-06-08 ska barackerna vara bortplockade och marken återställd.
Det saknas en långsiktig plan
Allianspolitikerna har under samma tid som de tidsbegränsade barackerna använts
försummat att ta fram permanenta lokaler för barnen. Inga medel för detta ändamål har
fonderats. Idag undervisas alltså hundratals Vaxholmsbarn i olagliga lokaler.
Jag är ytterst bekymrad över hur vi på kort tid ska kunna ta fram permanenta och hållbara
lösningar för skolbarnen i Vaxholm. Att våra barn förtjänar bra och anpassade lokaler tror jag
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är något som samtliga föräldrar i kommunen kräver. Det behövs nu stora insatser från
förvaltningen och ett konstruktivt arbete från oss politiker för att hitta bra lösningar till
permanenta förskole-, fritids- och skollokaler när nästan samtliga baracker omgående måste
monteras ner.
För Norrbergsområdet finns en befintlig detaljplan som möjliggör omgående byggnation av
skollokaler (och även ett SÄBO). Den möjligheten borde snarast utredas, så det finns en
handlingsplan klar när MMÖD´s beslut gällande detaljplan Norrberget kommer senare i år.
Eftersom barackerna vid Vaxö skola enligt lag omgående måste monteras ner, så kan
Lillstugans skollokaler, som nu står oanvända, snabbt iordningställas. Men många fler
permanenta lösningar krävs. Det är av största vikt att dessa projekt prestigelöst tas fram i
nära samråd med medborgare och olika intressegrupper för att undvika långa
överklagningsprocesser. Vi måste tillsammans sätta oss över partigränser och göra en
gemensam insats för barnen!
Jag yrkar att en
grundlig förvaltningsutredning (alternativt en utredning genom oberoende konsult)
omgående tas fram för att kartlägga behov och projektera möjliga placeringar och kostnader
för permanenta lokaler som ersättning för alla de baracker i kommunen som idag saknar
giltigt bygglov. Det är också av stor betydelse att ansvarsfrågan för den uppkomna
situationen utreds.
Vaxholm 2 februari 2020

Lars Arb Zackrisson (-)
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Tjänsteutlåtande

2021-03-31
Änr TFK 2021/39.261
1 av 2
Stadsbyggnadsförvaltningen
Miranda Lymeus
Förvaltningsjurist

Avtal om lägenhetsarrende med Ramsö Grönviken bryggförening
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till avtal om lägenhetsarrende med Ramsö Grönviken bryggförening godkänns.
Gatu- och parkchefen ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Ärendebeskrivning
Ramsö Grönviken bryggförening är en nybildad förening, vars medlemmar fram till nu har hyrt båtplats
av en tidigare arrendator vid Grönviken på Rindö. Föreningens ändamål är att tillhandahålla bryggplatser
vid Grönviken för de som är registrerade som fastighetsägare på Ramsö eller annan närliggande ö utan
bilförbindelse i Vaxholms kommun. Avsikten är att föreningen ska ta över den befintliga bryggan av
tidigare arrendator. Det kan även bli aktuellt för föreningen att förbättra eller bygga ut bryggan
framöver.

Bedömning
Det är tydligt att det finns ett behov av båtplats för fastighetsägare på Ramsö och andra
kommunmedlemmar. Att samla behovet av båtplatser till gemensamma bryggor bedöms generellt sett
som positivt. Markanvändningen ändras inte genom det nya arrendeavtalet, utan bara avtalsparten.
Genom att arrendera ut strandområdet till bryggföreningen skapas en hållbar lösning för att tillgodose
kommunmedlemmars behov av båtplats även på längre sikt. Eftersom det tidigare konstaterats att
underhållet av bryggorna varit bristfälligt har ett särskilt villkor tagits med i avtalsförslaget, som innebär
att arrendatorn måste åtgärda eventuella säkerhetsbrister inom en viss tid. Ytterligare förutsättningar
för avtalets bestånd är att bryggan får strandskyddsdispens, vilket den saknar idag, samt att bryggan
överlåts till bryggföreningen från den tidigare arrendatorn.

Måluppfyllelse
Förslaget antas bidra till att den offentliga miljön hålls trygg och välskött.

Förslagets konsekvenser
Så som vid alla markupplåtelser begränsas fastighetsägarens möjlighet att fritt utnyttja området. För det
utgår ersättning till kommunen.
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Handlingar i ärendet
Avtal om lägenhetsarrende med Ramsö Grönviken bryggförening, Tjänsteutlåtande, 2021-03-31
Avtal om lägenhetsarrende, Förslag, 2021-03-30

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Miranda Lymeus, sbf

För kännedom:

Maria Poutamo, sbf
Monica Opke, sbf
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Mellan Vaxholms stad, org.nr. 212000-2908, 185 83 VAXHOLM (nedan kallad Fastighetsägaren)
och den ideella föreningen Ramsö Grönviken bryggförening, org.nr. 802534-0400, c/o Bo
Fredriksson, Kaveldunsgränd 47, 192 67, SOLLENTUNA, (nedan kallad Arrendatorn) har träffats
följande

AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE
§ 1 ARRENDESTÄLLE
Arrendestället utgörs av den del av fastigheten Vaxholm Rindö 3:156, som är markerad på
bifogad karta, bilaga 1. Arrendestället omfattar en areal på ca 592 kvadratmeter varav ca 176
kvadratmeter utgörs av land och ca 416 kvadratmeter utgörs av vatten.

§ 2 UPPLÅTELSE OCH ÄNDAMÅL
Fastighetsägaren upplåter till Arrendatorn rätt att, på de villkor som anges i detta avtal, nyttja
arrendestället för ändamålet småbåtsbrygga/småbåtshamn. Inom arrendestället har
Arrendatorn rätt att anlägga och bibehålla bryggor för förtöjning av fritidsbåtar och tillhörande
anordningar så som pontoner, ybommar och bojar. Samtliga anläggningar till bryggföreningens
verksamhet ska inrymmas inom arrendeställets gränser. Medgivandet ovan gäller under
förutsättning att skyldigheterna enligt § 7, myndighetstillstånd, uppfylls.
Inom arrendestället finns en brygga som Arrendatorn ska överta från en tidigare arrendator
enligt separat avtal. Arrendatorn tar därmed över ansvaret för den bryggan.
Från Grönviksvägen löper en väg ner till vattnet intill befintlig brygga. Denna väg ska alltid hållas
fri för att kunna användas av räddningstjänst vid utryckning. Vägen ingår inte i arrendestället.
Vinteruppläggning av maximalt tre mindre båtar får ske på markområdet längst västerut inom
arrendestället. Båtarna får inte vara större än att de kan flyttas för hand. Ställningar och dylikt
tillåts inte.
Byggnader får inte uppföras inom arrendestället. Arrendatorn äger inte rätt att anlägga staket
runt arrendestället.
Arrendatorn förbinder sig att i första hand tillgodose kommunmedlemmarnas (dvs. de som är
folkbokförda eller äger fast egendom i Vaxholm) behov av båtplats.
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§ 3 ARRENDETID, UPPSÄGNING
Upplåtelsen gäller från och med den 1 maj 2021 till och med 30 april 2036. Avtalet ska sägas
upp senast ett (1) år före avtalstidens utgång. I annat fall förlängs avtalet med två (2) år i taget
med motsvarande uppsägningstid om ett år.
Om avtalet sägs upp upphör det att gälla utan någon rätt till förlängning.
Om strandskyddsdispens för befintlig träbrygga på arrendestället inte erhålls upphör detta avtal
att gälla när beslutet gällande strandskyddsdispens vinner laga kraft, varvid § 17 om frånträde
tillämpas.

§ 4 SYN AV ARRENDESTÄLLET
Innan Arrendatorn tillträder arrendestället ska området inklusive befintliga anläggningar
avsynas gemensamt av representanter från Arrendatorn och Fastighetsägaren. Vid synen får en
av Fastighetsägaren utsedd besiktningsperson delta. Ett skriftligt protokoll från synen ska
upprättas. Om brister som påverkar anläggningens säkerhet påträffas ska Arrendatorn åtgärda
dessa på egen bekostnad. Om säkerhetsbristerna inte har åtgärdats senast den 1 oktober 2021
upphör detta avtal att gälla, varvid § 17 om frånträde tillämpas.
En gemensam syn ska även genomföras innan Arrendatorn frånträder arrendestället.
Eventuella skador på arrendestället och andra iakttagelser ska dokumenteras i ett skriftligt
protokoll.

§ 5 ARRENDESTÄLLETS SKICK OCH SKÖTSEL
Arrendestället upplåts i befintligt skick.
Det åligger Arrendatorn att hålla arrendestället i vårdat skick och i övrigt hålla god ordning på
arrendestället.
Arrendatorn ska tillse att dennes nyttjande av arrendestället inte medför olägenhet för grannar
eller annan. Arrendatorn åtar sig att bedriva verksamheten så att risken för miljöskador
minimeras. Detta innebär bl.a. att de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken (1998:808) ska
beaktas. Arrendatorn svarar för att de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna för Vaxholm
följs.
Reklam får inte förekomma på arrendestället annat än för Arrendatorns egen verksamhet.

§ 6 ANSVAR
Arrendatorn är ersättningsskyldig för all skada som p.g.a. verksamheten på arrendestället kan
drabba Fastighetsägaren eller tredje man. Ansvaret gäller även efter avtalets upphörande.
Arrendatorn svarar för att eventuella anläggningsarbeten utförs på fackmannamässigt sätt.
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§ 7 MYNDIGHETSTILLSTÅND
Arrendatorn är skyldig att skaffa alla de myndighetstillstånd som erfordras för arrendeställets
nyttjande enligt detta avtal. Arrendatorn förbinder sig att följa alla de föreskrifter och beslut
som meddelas av myndighet eller som följer av lag.

§ 8 AVGIFT
Arrendeavgiften, grundavgiften, är fem (5) kronor per kvadratmeter land och tre (3) kronor per
kvadratmeter vatten per år.
Vid avtalets tecknande uppgår arrendestället till 592 kvadratmeter varav 176 kvadratmeter
land och 416 kvadratmeter vatten, vilket ger en årlig avgift om 2 128 kronor. Denna avgift kan
komma att ändras vid omförhandling av arrendeavgift och/eller arrendeställets areal.
Angiven arrendeavgift, grundavgiften, är anpassad till indextalet för oktober månad 2020 enligt
konsumentprisindex (totalindex). Skulle indextalet för någon påföljande oktobermånad ha
ändrats i förhållande till bastalet, justeras arrendeavgiften med samma procenttal som
indextalet ändrats i förhållande till bastalet.
Vid tillämpningen av index ska arrendeavgiften avrundas till heltal kronor. Arrendeavgiften ska
aldrig sättas lägre än grundavgiften. Avgiftsändring sker alltid fr o m den 1 januari året efter det
att oktoberindex föranlett omräkning.
Avgiften faktureras förskottsvis och betalas senast den 30 juni varje år.
Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lag samt ersättning för
betalningspåminnelse.
Fastighetsägaren fakturerar Arrendatorn enligt följande adress och referens/märkning;
Ramsö Grönviken bryggförening
c/o Bo Fredriksson
Kaveldunsgränd 47
192 67, SOLLENTUNA

Referens/Märkning: Arrendeavgift

§ 9 OMFÖRHANDLING
Parterna har rätt att begära omförhandling av arrendeavgift samt arrendeställe sedan avtalet
har gällt i fem (5) år, dvs. efter den 30 april 2026. Förhandling ska då ske inom tre (3) månader
efter det att begäran gjordes.
Ny omförhandling kan därefter begäras för varje gång som ytterligare fem (5) år förflutit sedan
tidigare förhandling avslutades. Även då ska förhandling ske inom tre (3) månader efter det att
begäran gjordes.
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Om omförhandlingen inte leder till en ny, skriftlig överenskommelse om arrendeavgiften eller
arrendeställe, så ska avgiften gälla oförändrad.

§ 10 KOSTNADER
Arrendatorn ska svara för avgifter och övriga kostnader som uppkommer genom
arrendeställets nyttjande.

§ 11 OFÖRUTSEDDA KOSTNADER
Om myndighet ålägger Fastighetsägaren att vidta åtgärder inom arrendestället och åtgärderna
helt eller delvis är föranledda av Arrendatorns nyttjande äger Fastighetsägaren, genom höjning
av arrendeavgiften, ta ut så stor del av kostnaderna som, med hänsyn till skälig avskrivningstid
eller förräntning, belöper på arrendestället.
Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för arrendestället, på
grund av införande eller höjning av särskild för fastigheterna gällande skatt, avgift eller pålaga
varom riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta, ska Arrendatorn
med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till Fastighetsägaren för på
arrendestället belöpande andel av kostnadsökningen genom höjning av arrendeavgiften.

§ 12 ELANSLUTNING, VATTENANSLUTNING, SOPHANTERING
Arrendatorn ombesörjer och bekostar nödvändiga inkopplingar på elnät och VA-nät såväl vad
avser anläggningsavgift, anslutningsavgift som driftkostnad. Arrendatorn ombesörjer all
renhållning inom arrendestället.

§ 13 ÖVERLÅTELSE OCH UPPLÅTELSE
Arrendatorn får inte överlåta nyttjanderätten enligt detta avtal till annan utan skriftligt
medgivande från Fastighetsägaren.
Utan Fastighetsägarens skriftliga medgivande får Arrendatorn inte upplåta nyttjanderätten till
arrendestället eller del av detta till annan. Undantag gäller för upplåtelse av båtplatser i
enlighet med ändamålet med detta avtal.

§ 14 INSKRIVNING
Avtalet får inte inskrivas.

§ 15 LEDNINGAR, M.M.
Fastighetsägaren förbehåller sig, och annan som får Fastighetsägarens medgivande, rätt att
anlägga och bibehålla ledningar inom arrendestället. Om det kan ske utan avsevärd olägenhet
för Arrendatorn har Fastighetsägaren även rätt att fästa ledningarna inom Arrendatorns
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anläggning. Fastighetsägaren har rätt att få tillträde till arrendestället för underhåll och tillsyn
av ledningarna. Arrendatorn är inte berättigad till ersättning för sådant intrång. Däremot har
Arrendatorn rätt till ersättning om ledningsdragningen orsakar Arrendatorn skada.

§ 16 FÖRSÄKRING
Arrendatorn är skyldig att teckna, bekosta och vidmakthålla erforderlig ansvarsförsäkring för
skador som kan uppkomma i verksamheten.
Arrendatorn ska visa att sådan försäkring finns genom att varje år tillställa Fastighetsägarens
kontaktperson en kopia av gällande försäkringsbrev.

§ 17 FRÅNTRÄDE
Fastighetsägaren är inte skyldig att lösa in egendom som tillhör Arrendatorn när
arrendeförhållandet upphör. Ej heller i övrigt ska Fastighetsägaren vara skyldig att utge
ersättning till Arrendatorn när arrendeförhållandet upphör.
Vid arrendeavtalets upphörande ska Arrendatorn på egen bekostnad ta bort samtliga bryggor
och andra anläggningar inom arrendestället och forsla bort dem från kommunens mark.
Arrendatorn ska lämna arrendestället väl avstädat. Om Arrendatorn inte har uppfyllt sina
skyldigheter enligt denna paragraf senast inom två (2) månader från avtalets upphörande har
Fastighetsägaren rätt att ta bort anläggningarna och städa av arrendestället på Arrendatorns
bekostnad.

§ 18 TVIST
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras enligt svensk rätt vid
allmän domstol.

§ 19 TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR
Ändringar och tillägg till detta avtal är bara gällande om de gjorts skriftligen och undertecknats
av båda parterna.

§ 20 KONTAKTPERSONER
Parterna har utsett följande kontaktpersoner för avtalet:
För Fastighetsägaren: Marförvaltare vid tekniska enheten. Telefon växel: 08-541 708 00. Mail:
tekniska@vaxholm.se
För Arrendatorn: Bo Fredriksson. Telefon: 070-330 50 70. Mail: bo.fredriksson@zcity.se.
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Det åligger parterna att omgående meddela varandra namn och kontaktuppgifter till ny
kontaktperson om sådan utses.

§ 21 GILTIGHET
Detta avtal är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera parten om inte den
brygga på fastigheten Vaxholm Rindö 3:156, som markeras på bilaga 2, senast den 10 maj 2021
överlåts till Ramsö Grönviken bryggförening.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilka Vaxholms stad och Ramsö Grönviken
bryggförening tagit var sitt.
För Vaxholms stad

För Ramsö Grönviken bryggförening

Vaxholm den

Vaxholm den

__________________________________

_______________________________

Maria Poutamo, gatu- och parkchef

Bo Fredriksson, ordförande

_______________________________
Mats Linder, styrelseledamot

_______________________________
Claes Åberg, styrelseledamot

Bilagor
1 Karta över arrendestället.
2 Karta utvisande brygga på Vaxholms Rindö 3:156 som ska överlåtas.
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Bilaga 1

Karta över arrendestället.
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Bilaga 2

Karta med brygga på Rindö 1:356 som ska överlåtas markerad i grönt (endast bryggdelar inom
arrendestället markeras).
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Miranda Lymeus
Förvaltningsjurist

Avtal om lägenhetsarrende för brygga vid Grönviken
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till avtal om lägenhetsarrende med

godkänns.

Gatu- och parkchefen ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Sammanfattning
har tidigare arrenderat ett strandområde vid Grönviken på Rindö. Inom arrendestället har
arrendatorn uppfört två bryggor och hyrt ut båtplatser. Förvaltningen har under hösten 2020 meddelat
att avtalsförhållandet inte kommer att förlängas, men arrendatorn har inte velat frånträda
arrendestället.
En nybildad bryggförening har nu visat intresse av att ta över den större bryggan och ingå arrendeavtal
med kommunen.
har gått med på denna lösning under förutsättning att han får fortsätta
arrendera området med den mindre bryggan för eget bruk. Genom en sådan överenskommelse tar
bryggföreningen över den större bryggan för att tillgodose kommunmedlemmars behov av båtplats.
behåller samtidigt den mindre bryggan precis som tidigare men med nytt avtal som
innebär tydligare krav på bl.a. underhåll och myndighetstillstånd.

Ärendebeskrivning
har sedan 90-talet arrenderat ett strandområde vid Grönviken på Rindö. Inom
arrendestället har arrendatorn uppfört två bryggor. Han har hyrt ut båtplatser vid den större bryggan
samt upplåtit några platser för uppläggning av småbåtar på stranden. Sedan förvaltningen
uppmärksammat bristande underhåll av bryggorna sades arrendeavtalet upp genom delegeringsbeslut
den 28 augusti 2019. Arrendatorn begärde då uppskov med frånträdet vid arrendenämnden, och
begärde samtidigt medling mellan parterna. Efter sammanträde i arrendenämnden kom parterna
överens om att ett nytt avtal skulle tas fram, med en avtalstid på ett år, dvs. till och med 2020-12-31.
Under hösten 2020 meddelade tf. teknisk chef att avtalsförhållandet inte avsågs förlängas och att
arrendestället därför skulle frånträdas senast den 31 december 2020. Arrendatorn motsatte sig att
avtalsförhållandet skulle upphöra och begärde på nytt uppskov med frånträdet och medling vid
arrendenämnden.

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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Under den tid som ärendet legat hos arrendenämnden har några av de båtägare som hyrt plats vid
brygga bildat en bryggförening. Föreningen har visat intresse av att ta över bryggan från
och ingå avtal om lägenhetsarrende med kommunen.
har gått med på en
sådan lösning under förutsättning att kommunen tecknar ett nytt arrendeavtal med honom om området
med den mindre bryggan, så att han får behålla den.

Bedömning
Det är tydligt att det finns ett behov av båtplats för fastighetsägare på Ramsö och andra
kommunmedlemmar. Enligt det arrendeavtal som gällt mellan kommunen och
ska
arrendatorn riva samtliga bryggor vid avtalets upphörande. En överenskommelse som innebär att den
större bryggan istället lämnas kvar och övertas av bryggföreningen bedöms vara en hållbar lösning som
säkerställer att behovet av båtplats tillgodoses även på längre sikt. En sådan överenskommelse
förutsätter att ett nytt arrendeavtal tecknas med
, för användning av den mindre bryggan
för eget bruk. Eftersom det tidigare konstaterats att underhållet av bryggorna varit bristfälligt har ett
särskilt villkor tagits med i avtalsförslaget, som innebär att arrendatorn måste åtgärda eventuella
säkerhetsbrister inom en viss tid. Ytterligare förutsättningar för avtalets bestånd är att bryggan får
strandskyddsdispens, vilket den saknar idag, samt att den större bryggan överlåts till bryggföreningen.
Sammantaget bedöms överenskommelsen medföra en stor förbättring jämfört med tidigare
förhållanden. Bryggföreningen tar över den större bryggan för att tillgodose kommunmedlemmars
behov av båtplats.
behåller samtidigt den mindre bryggan precis som tidigare men med
nytt avtal som innebär tydligare krav på bl.a. underhåll och myndighetstillstånd.

Måluppfyllelse
Förslaget antas bidra till att den offentliga miljön hålls trygg och välskött.

Förslagets konsekvenser
Så som vid alla markupplåtelser begränsas fastighetsägarens möjlighet att fritt utnyttja området. För det
utgår ersättning till kommunen.

Handlingar i ärendet
Avtal om lägenhetsarrende för brygga vid Grönviken, Tjänsteutlåtande 2021-03-30
Avtal om lägenhetsarrende, Förslag, 2021-03-30

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Miranda Lymeus, sbf

För kännedom:

Maria Poutamo, sbf
Monica Opke, sbf
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Mellan Vaxholms stad, org. nr. 212000-2908, 185 83 VAXHOLM (nedan kallad Fastighetsägaren)
och
, (nedan kallad Arrendatorn) har
träffats följande

Avtal om lägenhetsarrende
§ 1 ARRENDESTÄLLE
Arrendestället utgörs av de delar av fastigheterna Vaxholm Rindö 3:123 och 3:156, som är
markerade på bifogad karta, bilaga 1. Arrendestället omfattar en areal på ca 189 kvadratmeter.

§ 2 UPPLÅTELSE OCH ÄNDAMÅL
Fastighetsägaren upplåter till Arrendatorn rätt att, på de villkor som anges i detta avtal, nyttja
arrendestället för ändamålet småbåtsbrygga. Upplåtelsen gäller för Arrendatorns personliga
nyttjande.
Inom arrendestället finns en brygga tillhörande Arrendatorn. Arrendatorn har rätt att bibehålla
och underhålla denna under förutsättning att skyldigheterna enligt § 8, myndighetstillstånd,
uppfylls. Nya anläggningar får inte uppföras utan Fastighetsägarens skriftliga medgivande.
Byggnader får inte uppföras inom arrendestället och vinteruppläggning får inte ske inom det
intilliggande markområdet.
Arrendatorn äger inte rätt att anlägga staket runt arrendestället.

§ 3 ARRENDETID, UPPSÄGNING
Upplåtelsen gäller från och med den 1 maj 2021 till och med 30 april 2036. Avtalet ska sägas
upp senast ett (1) år före avtalstidens utgång. I annat fall förlängs avtalet med två (2) år i taget
med motsvarande uppsägningstid om ett år.
Om avtalet sägs upp upphör det att gälla utan någon rätt till förlängning.
Om strandskyddsdispens för befintlig brygga på arrendestället inte erhålls upphör detta avtal
att gälla när beslutet gällande strandskyddsdispens vinner laga kraft, varvid § 16 om frånträde
tillämpas.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27
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Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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§ 4 SYN AV ARRENDESTÄLLET
Innan Arrendatorn tillträder arrendestället ska området inklusive befintliga anläggningar
avsynas gemensamt av representanter från Arrendatorn och Fastighetsägaren. Vid synen får en
av Fastighetsägaren utsedd besiktningsperson delta. Ett skriftligt protokoll från synen ska
upprättas. Om brister som påverkar anläggningens säkerhet påträffas ska Arrendatorn åtgärda
dessa på egen bekostnad. Om säkerhetsbristerna inte har åtgärdats senast den 1 oktober 2021
upphör detta avtal att gälla, varvid § 16 om frånträde tillämpas.

§ 5 UPPHÖRANDE AV AVTAL
Detta avtal ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser mellan Fastighetsägaren och
Arrendatorn, rörande upplåtelse av land- eller vattenområde för bryggor.

§ 6 ARRENDESTÄLLETS SKICK OCH SKÖTSEL
Arrendestället upplåts i befintligt skick.
Det åligger Arrendatorn att hålla arrendestället i vårdat skick och i övrigt hålla god ordning på
arrendestället.
Arrendatorn ska tillse att dennes nyttjande av arrendestället inte medför olägenhet för grannar
eller annan. Arrendatorn åtar sig att nyttja arrendestället så att risken för miljöskador
minimeras. Detta innebär bl.a. att de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken (1998:808) ska
beaktas. Arrendatorn svarar för att de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna för Vaxholm
följs.
Reklam får inte förekomma på arrendestället.

§ 7 ANSVAR
Arrendatorn är ersättningsskyldig för all skada som p.g.a. dennes nyttjande av arrendestället
kan drabba Fastighetsägaren eller tredje man. Ansvaret gäller även efter avtalets upphörande.

§ 8 MYNDIGHETSTILLSTÅND
Arrendatorn är skyldig att skaffa alla de myndighetstillstånd som erfordras för arrendeställets
nyttjande enligt detta avtal. Arrendatorn förbinder sig att följa alla de föreskrifter och beslut
som meddelas av myndighet eller som följer av lag.

§ 9 AVGIFT
Arrendeavgiften, grundavgiften, är fem (5) kronor per kvadratmeter land och tre (3) kronor per
kvadratmeter vatten per år.
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Vid avtalets tecknande uppgår arrendestället till 189 kvadratmeter vatten vilket ger en årlig
avgift om 567 kronor.
Angiven arrendeavgift, grundavgiften, är anpassad till indextalet för oktober månad 2020 enligt
konsumentprisindex (totalindex). Skulle indextalet för någon påföljande oktobermånad ha
ändrats i förhållande till bastalet, justeras arrendeavgiften med samma procenttal som
indextalet ändrats i förhållande till bastalet.
Vid tillämpningen av index ska arrendeavgiften avrundas till heltal kronor. Arrendeavgiften ska
aldrig sättas lägre än grundavgiften. Avgiftsändring sker alltid fr o m den 1 januari året efter det
att oktoberindex föranlett omräkning.
Avgiften faktureras förskottsvis och betalas senast den 30 juni varje år.
Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lag samt ersättning för
betalningspåminnelse.
Fastighetsägaren fakturerar Arrendatorn enligt följande adress;

§ 10 OMFÖRHANDLING
Parterna har rätt att begära omförhandling av arrendeavgiften sedan avtalet har gällt i fem (5)
år, dvs. efter den 30 april 2026. Förhandling ska då ske inom tre (3) månader efter det att
begäran gjordes.
Ny omförhandling kan därefter begäras för varje gång som ytterligare fem (5) år förflutit sedan
tidigare förhandling avslutades. Även då ska förhandling ske inom tre (3) månader efter det att
begäran gjordes.
Om omförhandlingen inte leder till en ny, skriftlig överenskommelse om arrendeavgiften, så ska
avgiften gälla oförändrad.

§ 11 KOSTNADER
Arrendatorn ska svara för avgifter och övriga kostnader som uppkommer genom
arrendeställets nyttjande.

§ 12 OFÖRUTSEDDA KOSTNADER
Om myndighet ålägger Fastighetsägaren att vidta åtgärder inom arrendestället och åtgärderna
helt eller delvis är föranledda av Arrendatorns nyttjande äger Fastighetsägaren, genom höjning
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av arrendeavgiften, ta ut så stor del av kostnaderna som, med hänsyn till skälig avskrivningstid
eller förräntning, belöper på arrendestället.
Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för arrendestället, på
grund av införande eller höjning av särskild för fastigheterna gällande skatt, avgift eller pålaga
varom riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta, ska Arrendatorn
med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till Fastighetsägaren för på
arrendestället belöpande andel av kostnadsökningen genom höjning av arrendeavgiften.

§ 13 ÖVERLÅTELSE OCH UPPLÅTELSE
Arrendatorn får inte överlåta nyttjanderätten enligt detta avtal till annan utan skriftligt
medgivande från Fastighetsägaren.
Utan Fastighetsägarens skriftliga medgivande får Arrendatorn inte upplåta nyttjanderätten till
arrendestället eller del av detta till annan.

§ 14 INSKRIVNING
Avtalet får inte inskrivas.

§ 15 LEDNINGAR, M.M.
Fastighetsägaren förbehåller sig, och annan som får Fastighetsägarens medgivande, rätt att
anlägga och bibehålla ledningar inom arrendestället. Om det kan ske utan avsevärd olägenhet
för Arrendatorn har Fastighetsägaren även rätt att fästa ledningarna inom Arrendatorns
anläggning. Fastighetsägaren har rätt att få tillträde till arrendestället för underhåll och tillsyn
av ledningarna. Arrendatorn är inte berättigad till ersättning för sådant intrång. Däremot har
Arrendatorn rätt till ersättning om ledningsdragningen orsakar Arrendatorn skada.

§ 16 FRÅNTRÄDE
Fastighetsägaren är inte skyldig att lösa in egendom som tillhör Arrendatorn när
arrendeförhållandet upphör. Ej heller i övrigt ska Fastighetsägaren vara skyldig att utge
ersättning till Arrendatorn när arrendeförhållandet upphör.
Vid arrendeavtalets upphörande ska Arrendatorn på egen bekostnad ta bort samtliga bryggor
och andra anläggningar inom arrendestället och forsla bort dem från kommunens mark.
Arrendatorn ska lämna arrendestället väl avstädat. Om Arrendatorn inte har uppfyllt sina
skyldigheter enligt denna paragraf senast inom två (2) månader från avtalets upphörande har
Fastighetsägaren rätt att ta bort anläggningarna och städa av arrendestället på Arrendatorns
bekostnad.
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§ 17 TVIST
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras enligt svensk rätt vid
allmän domstol.

§ 18 TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR
Ändringar och tillägg till detta avtal är bara gällande om de gjorts skriftligen och undertecknats
av båda parterna.

§ 19 KONTAKTPERSONER
Parterna har utsett följande kontaktpersoner för avtalet:
För Fastighetsägaren: Marförvaltare vid tekniska enheten. Telefon växel: 08-541 708 00. Mail:
tekniska@vaxholm.se.
För Arrendatorn:
Det åligger parterna att omgående meddela varandra namn och kontaktuppgifter till ny
kontaktperson om sådan utses.

§ 20 GILTIGHET
Detta avtal om arrende fordrar för sin giltighet att
1. Den brygga på fastigheten Vaxholm Rindö 3:156, som markeras på bilaga 2, senast den
10 maj 2021 överlåts till Ramsö Grönviken bryggförening, och
2. Avtal om lägenhetsarrende på fastigheten Vaxholm Rindö 3:156 ingås mellan Vaxholms
stad och Ramsö Grönviken bryggförening.
Om någon av ovanstående förutsättningar inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan
rätt till ersättning för någondera parten.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilka Vaxholms stad och
tagit var sitt.
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För Vaxholms stad

För Arrendatorn

Vaxholm den

Vaxholm den

__________________________________

_______________________________

Maria Poutamo, gatu- och parkchef

Bilagor
1 Karta över arrendestället.
2 Karta utvisande brygga på Vaxholms Rindö 3:156 som ska överlåtas.
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Bilaga 1

Karta över arrendestället.

43

2021-03-30
Dnr TFK 2019/121.261
8 av 8

Bilaga 2

Karta med brygga på Vaxholms Rindö 3:156 som ska överlåtas markerad i grönt.
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Tjänsteutlåtande

2021-03-29
Änr TFK 2021/49.269
1 av 2
Stadsbyggnadsförvaltningen
Miranda Lymeus
Förvaltningsjurist

Övergripande markavtal med E.ON
Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur godkänner markavtalet mellan Vaxholms stad och E.ON
Energidistribution AB.

Ärendebeskrivning
Ledningsdragning i tätorter sker i regel i allmän platsmark. Hittills har kommunen saknat ett
övergripande markavtal som reglerar E.ON:s användning av mark för dragning av elledningar. Under
2018 inleddes avtalsförhandlingar mellan kommunen och E.ON, med utgångspunkt i det normalavtal
som rekommenderas av Sveriges kommuner och regioner för denna typ av markupplåtelser.
Diskussionerna ledde inte till någon överenskommelse vid den tidpunkten. Förhandlingarna har nu
återupptagits och ett avtal har tagits fram.

Bedömning
Det får anses vara av stor vikt att få till stånd ett övergripande avtal avseende E.ON:s ledningar i
kommunens mark. Genom avtalet regleras exempelvis ansvars- och kostnadsfrågor vid
anläggningsarbeten samt vid planering och genomförande av projekt på allmän plats. Avtalet skapar
också bättre förutsättningar för informationsutbyte och samordning mellan parterna. Det bidrar
dessutom till ökad kontroll och minskad administration eftersom kommunen slipper hantera många
separata överenskommelser om nedläggning av elledningar i kommunens mark. De avtalsvillkor som nu
har förhandlats fram bedöms vara godtagbara för båda parter.

Måluppfyllelse
Beslutet antas bidra till nämndens mål för ekonomi: Ekonomin är långsiktigt hållbar. Avtalet innefattar
en årlig ersättning och kostnadsansvaret blir mer förutsägbart.
Beslutet antas bidra till nämndens mål för livsmiljö: Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och
välskött. Genom avtalet regleras bl.a. hur arbete på allmän plats ska bedrivas och vilka skyldigheter som
gäller i fråga om återställningsarbeten m.m.

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

45

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Tjänsteutlåtande
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Förslagets konsekvenser
Förslaget innebär bl.a. att kommunen behöver planera projekt med hänsyn till befintliga ledningar, för
att så långt som möjligt undvika flyttkostnader. Kommunens kostnadsansvar vid behov av flytt av
ledning begränsas till en viss tid, därefter delas kostnaderna mellan parterna.

Handlingar i ärendet
Övergripande markavtal med E.ON, Tjänsteutlåtande, 2021-03-29
Markavtal, 2021-04-

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Miranda Lymeus, sbf

För kännedom:

Maria Poutamo, sbf
E.ON Energidistribution AB genom Ulf Alestam, ulf.alestam@eon.se

46

47

48

49

50

51

52

53

Tjänsteutlåtande
2021-02-16
Änr
1 av 2

Stadsbyggnadsförvaltningen
Josefin Sjöstedt Berggren
Fastighetsförvaltare

Brandlarm Lägerbacken
Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur beslutar att ge fastighetsenheten i uppdrag utföra åtgärder i
enlighet med bilagd offert.

Ärendebeskrivning
I lägenheterna som tillhör seniorboendet på Torggatan 19-34 finns idag automtiska brandlarm
installerade, detta är en kvarleva från att bostäderna tidigare användes som särskilda boenden (SÄBO)
då det krävs enligt lag för denna boendetyp.
Det automatiska brandlarmet har passerat sin tekniska livslängd och behöver bytas ut varför en mindre
utredning kring brandlarmsbehovet utförts av fastighetsenheten.
Utredningen pekar på att det med dagens ändrade användning av bostäderna som seniorbostäder
istället för SÄBO gör att kravet på automatiska brandlarm inte gäller. Fastighetsenheten föreslår därför
att byta ut brandlarmsystemet i huset och att detektorer i lägenheterna inte längre kopplas direkt till
brandförsvaret. Förändringen syftar till att minimera antalet falsklarm och felaktiga utryckningar.
Direktkopplingen till brandförsvaret ligger dock kvar på de delar av byggnaden som används som
verksamhetslokal, kallat Kanonen, samt övriga gemensamma utrymmen.

Bakgrund
Socialförvaltningen har tidigare nyttjat bostäderna som SÄBO, användningsområdet har förändrats i och
med att de nu nyttjas som hyresbostäder för äldre som står i seniorbostadskön.

Bedömning
Bedömningen är att föreslaget brandlarm ger ett gott brandskydd för dagens användning.

Måluppfyllelse
Beslutet antas bidra till att Lägerbackens boende får ett fullgott brandskydd samtidigt som risken för
falsklarm minskar.

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
2021-02-16
Änr
2 av 2

Finansiering
Förslaget ryms inom ram.

Förslagets konsekvenser
Bostäderna på Torggatan får ett uppdaterat och väl fungerande brandskydd.

Uppföljning och utvärdering
Följs upp på nämnd när åtgärden är färdigställd.

Handlingar i ärendet
Brandlarm Lägerbacken, tjänsteutlåtande
Miniutredning, Firetech engeneering
Anbud Lägerbacken
FTR 110-2 brandlarm
Apparatlista Lägerbacken

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Josefin Sjöstedt Berggren, sbf

För kännedom:

Alexander Wahlstedt, sbf
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Efter att ha undersökt befintligt ritningsunderlag och annat delgivet material, samt efter ha varit på
plats i de aktuella byggnaderna har jag kommit fram till följande:
 Bostäder i de båda byggnaderna är förlagda som egna brandceller.
Dörrar mellan bostäder och utrymningstrapphus är idag av klass B 15. Dagens regelverk
föreskriver att dörrar av denna typ ska uppfylla lägst klass EI 30-S200.
 Ytskikt i korridorer anses vara tillräckliga för att korridor ska kunna beaktas som
utrymningsvägar.
Inga gemensamhetsytor så som kök, uppehållsrum etc. förekommer i dessa utrymmen utan
endast på plan BV 1 i Hus 1.
I utrymningstrapphus förekommer blommor, möbler o.d.
 Tillgång till vindsutrymmen fås endast genom avskilda trapphus. Trappor till utrymningsväg
är öppna mellan planen.
Vindsutrymmen kunde inte undersökas vid platsbesök. Förrådsutrymmen (lägenhetsförråd)
är avskilda mot trapphus, där dörrar uppfyller klass B 30.
 Plan BV1 är avskilt mot övriga utrymmen i hus 1 och 2. Plan BV 1 angränsar mot
utrymningstrapphus i båda husen.
Avskiljande klass ska enligt givet A-underlag uppfylla klass EI 60 med dörrar i klass EI 30,
vilket inte säkerställas på plats då klassningsetiketer saknades på dörrar.
Avskiljande väggar består i dagsläget av trådglas.
 Gångavstånd överstiger 30 meter i plan BV1, främst i kontorsavdelningen.
Kontorsverksamheten är inte förlagda i en egen brandcell, dvs. ej avskilda från de övriga
gemensamhetsytorna på plan BV 1.
 Det förekommer avskilda rum där personer behöver utrymma över gemensamhetsytor för
att nå utrymningsvägar.
Personantalet förväntas överstiga 10 personer och avståndet överstiger 10 meter till
utrymningsväg.
Med detta ovanstående i åtanke:
 anses det inte förekomma några hinder att ersätta brandlarm i bostadslägenheterna med
brandvarnare.
Brandvarnare ska ha utformning verifierad enligt SS-EN 14604 och vara försedd med
larmindikator.
 Brandlarm kan tas bort ur utrymningstrapphus.
 Brandlarm behöver bevaras på plan BV 1, med hänseende till de långa gångavstånden och att
vissa rum utrymmer genom gemensamhetsutrymmena.
 Brandlarm bör bevaras på vindsutrymmena då status på dessa inte kunde undersökas vid
platsbesök och då brand inom vindsutrymmet kan få snabb spridning.
 Dörrar mellan bostäder och utrymningstrapphus rekommenderas att bytas ut vid framtida
ombyggnationer/ renoveringar o.d.
 Utrymningstrapphus behöver tömmas på lösa föremål. Detta är dock en organisatoriskt
åtgärd som bör kontrolleras vid SBA-hantering.
Med vänliga hälsningar
Magnus Björk
Civilingenjör Samhällsbyggnad,
Brandskyddsprojektör

FIRETECH ENGINEERING
Warfvinges Väg 45 | 112 51 Stockholm
Tel. 010-150 14 29 | Mob. 072-077 84 55
magnus.bjork@firetech.se
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ANBUD

Anbudsummer

Datum

630

2021-04-06

Vaxholm stad
Josefin Sjöstedt Berggren
Eriksövägen 27
185 83 Vaxholm

Er referens

Josefin Sjöstedt Berggren
Vår referens

Henry Larsson

Med anledning av Er förfrågan har vi härmed nöjet att lämna följande anbud

OMFATTNING
Utbyte av befintligt Schrack brand- och utrymningslarm på Lägerbackens seniorboende.
Byts till nytt Securiton adresserbart brand- och utrymningslarm. Befintligt kablage och installation återanvänds, samt 4 st nya detektor monteras i tvättstuga bottenvåning, personlarum bottenvåvning samt i ljuskupoler/rökluckor i trapphus plan 2tr. Detektorer i lgh. ljuder i lgh. och vid BLC men larmar ej räddningstjänsten.
Nya OR /SR, intyg och egenkontroller levereras enl. SBF 110.
Tillhandahållna handlingar som underlag för detta anbud
- 2020 Besiktningsintyg brandlarm, 2017 anläggarintyg, äldre OR-SR, Platsbesök 2020-03-23.
I anbudet ingår även följande handlingar
-Apparatlista, FTR 110:2
Följande reservationer och förtydliganden gäller för uppdraget
Vi förutsätter att arbetena kan utföras vardagar mellan kl. 07.00-16.00 samt att de ytor som installation kommer att utföras på tomställs etappvis efter överenskommelse med beställare.

AVTALSVILLKOR
För kontraktsarbetena gäller följande avtalsvillkor
ABT 06 med de eventuella tillägg och justeringar som följer av detta anbud.

ERSÄTTNING
Löpande räkning
Vi erbjuder oss att utföra arbeten på löpande räkning enligt följande debiteringsnorm
Budgetpris: 453 000kr.
Mervärdesskatt tillkommer enligt vid varje tillfälle gällande bestämmelser.
Betalningsvillkor
Faktura ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt
räntelagen motsvarande Riksbankens vid var tid gällande referensränta med tillägg av åtta (8) procentenheter.

ANBUDETS GILTIGHETSTID
Anbudet gäller en månad.

FÖRFRÅGNINGAR
Förfrågningar angående detta anbud besvaras av: Henry Larsson.
Vi emotser tacksamt Er beställning.
Vänligen,

J. Gullikssons El AB

© 2016-12 Installatörsföretagen.
Art nr 051110, utgåva 8.

Sid 1(1)

Detta anbud är baserat på mallen för anbud som rekommenderas av Installatörsföretagen avseende tekniska installationer som utförs åt näringsidkare.
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Apparatlista 630 Lägerbacken seniorboende
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December 2018
FTR 110
Utgåva 2

Särskilt villkor för brandlarm
Försäkringsförbundets tekniska rekommendation FTR 110
Denna rekommendation är endast av vägledande karaktär. Inga hinder föreligger
för försäkringsgivare och försäkringstagare att avtala om andra villkor.

För vem gäller villkoret?
Detta villkor gäller för den försäkrade enligt ett försäkringsavtal i vilket det har
införts.

Grundkrav
En anläggning ska


uppfylla kraven enligt SBF 110 och FTR 110:2. En avvikelse ska godkännas av
försäkringsbolaget



vara installerad av en anläggarfirma



kontrolleras, skötas och underhållas regelbundet så att dess funktion alltid
upprätthålls.

Om ett skyddat objekt förändras ska anläggningen anpassas därefter. Detta ska
anmälas till försäkringsbolaget.

Anläggarintyg
Vid en väsentlig förändring av anläggningen ska ett nytt anläggarintyg finnas
utfärdat för de delar som berörts.
Anläggningsdokumentation bestående av ett anläggarintyg enligt SBF 103 med
tillhörande handlingar samt övrig erforderlig dokumentation ska arkiveras och
kunna tillhandahållas.

Besiktning
Leveransbesiktning
En ny anläggning eller en anläggning för vilken ett nytt anläggarintyg utfärdats ska
leveransbesiktigas.
Vid en leveransbesiktning ska besiktningsmannen ges tillgång till anläggningsdokumentationen.

Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se
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Revisionsbesiktning
En anläggning ska revisionsbesiktigas en gång per kalenderår med högst 15
månaders mellanrum.
Vid en revisionsbesiktning påträffade avvikelser ska, om de inte godkänts av
försäkringsbolaget, vara avhjälpta inom tre månader efter besiktningsdagen.
Vid en revisionsbesiktning ska besiktningsmannen ges tillgång till anläggningsdokumentationen samt tidigare besiktningsintyg.
Besiktningsintyg
Besiktningsintyg enligt SBF 111 ska finnas för en anläggning. De ska arkiveras och
kunna tillhandahållas.

Anläggningsskötare
En anläggningsskötare och en kompetent ersättare ska utses.
Kontroll, skötsel och underhåll
Kraven i SBF 110 samt anläggarfirmans kontroll-, skötsel- och underhållsinstruktioner ska följas.
Underhåll får utföras endast av en anläggarfirma eller annan servicefirma som
utsetts av anläggarfirman eller godkänts av försäkringsbolaget. Detta ska
dokumenteras genom ett avtal.

Åtgärder vid larm eller fel
Om en anläggning aktiverats ska den sedan åtgärder vidtagits utan dröjsmål
återställas.
Det ska finnas lokala anvisningar för vilka åtgärder som ska vidtas av personal som
har ansvaret för anläggningen vid larm eller fel.

Tillfällig bortkoppling eller fel
Det ska finnas en ansvarig person med uppgift att informera, övervaka samt
godkänna åtgärder vid tillfällig bortkoppling eller fel.
Om en anläggning inklusive larmöverföring helt eller delvis kopplas bort (stängs av)
eller drabbas av fel ska följande iakttas:


i förväg ska kontrolleras att ingen brandfarlig verksamhet pågår eller kommer
att sättas i gång inom de delar som berörs av bortkopplingen



den bortkopplade delen ska till omfattningen begränsas så mycket som möjligt
och bortkopplingstiden hållas så kort som möjligt



bortkoppling eller fel under längre tid än 24 timmar ska rapporteras till
försäkringsbolaget om inte annat överenskommits



vid bortkoppling kortare tid än 24 timmar behöver anmälan inte göras om inte
annat föreskrivits av försäkringsbolaget

2 (3)
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under bortkopplingsperioden – även under kortare tid än 24 timmar – ska
skärpt brandberedskap hållas, innebärande att:
-

före bortkopplingen kontrolleras att övriga föreskrivna släckanordningar är
kompletta och i driftdugligt skick,

-

ansvarig för säkerhet och bevakning samt personalen inom berörda lokaler
underrättas om bortkopplingen,

-

rökning förbjuds där det annars är tillåtet.

delar av anläggningen som varit ur funktion ska kontrolleras efteråt.

3 (3)
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Tjänsteutlåtande

2021-03-15
Änr TFK 2021/42.141
1 av 1
Stadsbyggnadsförvaltningen
Maria Poutamo
Gatu- och parkchef

Stödåtgärder Vaxholms företagare.
Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta att
notera informationen till protokoll.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har givit Nämnden för Teknik, fritid och kultur att i samverkan med
Näringslivsberedningen bereda ett ärende om reducering av hyran för utomhusserveringar med 50%
från 1a maj till 30e september 2021.
Uppskattat intäktsbortfall för åtgärden är 200 000 kr, dessutom antas åtgärden medföra ökat behov av
administrativt arbete.

Finansiering
Medför inkomstbortfall, ryms ej inom ram.

Handlingar i ärendet
Förslag för åtgärder samt ärende nummer
Beslut KS 2021-02-04 Förslag på stödåtgärder för Vaxholms företag 2021

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Kommunstyrelsen,

För kännedom:

Mikaela Lodén, Näringslivsberedningen.

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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Protokoll Kommunstyrelsen
2021-02-04
Änr KS 2020/200.141
1 av 1

§ 5 Förslag på stödåtgärder för Vaxholms företag 2021
Kommunstyrelsens beslut
Förslag på stödåtgärder för Vaxholms företag godkänns.
Kommunstyrelsen ger Nämnden för Teknik, fritid och kultur att i samverkan med
Näringslivsberedningen bereda ett ärende om reducering av hyran för utomhusserveringar med 50%
till 30 september 2021.

Ärendebeskrivning
Med anledning av covid-19 så hamnade näringslivet i ett utmanande läge. Vaxholms stad tog under
våren fram olika åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet. Åtgärderna presenterades för KS
under våren 2020.
Inför 2021 har stödåtgärderna från våren 2020 utvärderats och uppdaterats. Ett flertal punkter har
tagits fram som förslag på stödåtgärder för det lokala näringslivet.

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


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

Fredrik Östman (C), Anders Garstål (S), Sara Strandberg (V), Peter Lindqvist (-), Lars Lindgren (M),
Per-Eric Grön (M) samt Annicka Hörnsten Blommé (M) instämmer i lagt yrkande.
Ordföranden finner bifall till Anna-Lena Nordéns (WP) yrkande.

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

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Mikaela Lodén, Näringslivsansvarig, mikaela.loden@vaxholm.se
Koray Kahruman, Ekonomichef klk

För kännedom:

Maria Poutamo, Gatu- och parkchef, Maria.Poutamo@vaxholm.se
Ulrika Schelwander, Ordförande näringslivsberedningen,
ulrika@schelwander.se

……………………….
Ordförande
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Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-03-04
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Hans Larsson
Fritidschef

Svar på mittsamverkans fråga gällande kommunalt aktivitetsbidrag
Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslås besluta hur det kommunala aktivitetsbidraget ska fördelas
från den 1 januari 2022 enligt alternativ nedan.
Alternativ 1, nuvarande system bibehålls för kommunalt aktivitetsbidrag
Alternativ 2, fasta beloppet höjs för kommunalt aktivitetsbidrag
Alternativ 3, nuvarande fasta belopp behålls och rörlig del införs för kommunalt aktivitetsbidrag

Sammanfattning
Förvaltningen har fått ett nämndinitiativ av Mittsamverkan, via Anders Mårtensson (C), att återkomma
med förslag på hur det kommunala aktivitetsbidraget ska fördelas från och med 1 januari 2022.
Tekniska enheten har inhämtat uppgifter hos de närliggande grannkommunerna, gjort en genomgång av
Riksidrottsförbundets riktlinjer samt analyserat inlämnad statistik av aktiviteter från föreningar i
Vaxholms stad under åren 2019 och 2020.

Bakgrund
Mittsamverkan yrkar att förvaltningen vid TFKs nämndmöte i april ska återkomma med ett förslag på
hur det lokala aktivitetsstödet skall fördelas från 1 januari 2022.
Förslaget skall vara baserat på Riksidrottsförbundets (RF) upplägg och riktlinjer dvs det ska även finnas
en bidragsparameter där antalet deltagare på aktiviteten vägs in.
Förslaget skall innehålla en ekonomisk konsekvensanalys för vad en anpassning till RFs upplägg skulle
innebära.
Förslaget skall även titta på vilka krav föreningen skall leva upp till för att erhålla kommunala bidrag. En
jämförelse skall även göras gentemot närliggande kommuner.
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Ärendebeskrivning
I Vaxholms stad utgår idag det kommunala aktivitetsbidraget till bidragsberättigad förening/organisation
för aktiviteter som genomföres enligt de regler som gäller för statsbidragsberättigad lokal verksamhet.
Krav som idag ställs på föreningar för att erhålla kommunalt aktivitetsbidrag







Föreningen ska vara ideell och registrerad hos Vaxholms stad
Antalet bidragsberättigade medlemmar måste uppgå till minst 10 stycken
Lämna in verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, uppgift om firmatecknare
samt lämna in plan för verksamheten under året omedelbart efter varje årsmöte
Bidragsberättigad sammankomst innebär en ledarledd sammankomst med minst fem (5)
deltagare i åldern 7 - 20 år
Verksamheten ska pågå under minst en (1) timme
Verksamheten ska vara av sådan art och inriktning att den enligt föreningens bestämmelser kan
definieras som ett verksamhetstillfälle

Riksidrottsförbundets riktlinjer för bidragsgivning gällande LOK-stöd
LOK-stöd, statligt lokalt aktivitetsstöd, kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de
specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år (för
funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns).
LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.
Utbetalning av LOK-stöd för år 2021 (aktiviteter bedrivna från och med 2021-01-01):
Ledarstöd 21 kr
Extra ledarstöd 5 kr
Deltagarstöd 7 kr
Närliggande grannkommuners riktlinjer för kommunalt aktivitetsbidrag
Österåker
Bestämmelser för bidrag till ungdomsföreningar i Österåker.
Aktivitetsbidraget är ett prestationsbaserat bidrag:
 För ungdomar i åldern 7–25 år
 Bidraget består av fast och rörlig del
o Fast del = 24 kr per sammankomst
o Rörlig del = 4 kr per deltagare
 Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare per aktivitet
 Aktiviteten ska omfatta minst 3 bidragsberättigade deltagare utöver ledare
Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare
o
Pågå
i
minst
60 minuter

 Ledare ska vara utsedd av föreningen samt vara lägst 13 år och kan inte redovisningsmässigt vara
ansvarig för flera grupper samtidigt
 Bidrag beviljas endast en gång per dag och grupp
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Vallentuna
Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna.
Bidragsberättigad förening kan få aktivitetsbidrag enligt nedan:
 För ungdomar fr o m respektive t o m det kalenderår de fyller 7 respektive 20 år
o Mantalsskrivna i någon av UNO-kommunerna (Nordostkommunerna = Danderyd, Norrtälje,
Vallentuna, Vaxholm eller Österåker)
 Bidraget består av en fast och en rörlig del
o Fast del = 40 kr per sammankomst
o Rörlig del = 4 kr per deltagare 7 - 12år och 10 kr per deltagare 13 - 20år
o Extra för deltagare med funktionsnedsättning = 20 kr per deltagare
 Bidrag utgår för maximalt 20 deltagare (inklusive ledare)
 Aktiviteten ska omfatta minst 3 deltagare plus en ledare
o En ledare per sammankomst är bidragsberättigade oavsett ålder och mantalsskrivningsort
 Pågå i minst 60 minuter
 Varje grupp ska vara ledarledd. Gruppledaren ska närvara under hela sammankomsten och får
alltså inte, ur bidragssynpunkt, vara ledare för flera grupper samtidigt
 Bidrag utbetalas en gång per dag och grupp. Den som deltar i fler än en sammankomst per dag i
samma lokalavdelning, får bara medräknas vid en av dessa. Ledaren kan dock räknas med i flera
sammankomster samma dag
Täby
Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun








För ungdomar i åldern 7–20 år, med undantag av specialidrottsföreningar för personer med
funktionsnedsättning, som kan få bidrag även för personer över 20 år.
o Medlemmar bosatta i Täby eller föreningar i Täby kommun med medlemmar bosatta i
någon av de övriga Nordostkommunerna (Danderyd, Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm eller
Österåker), men detta gäller högst en medlem per 10 medlemmar bosatta i Täby
Bidraget består av endast av en summa för deltagartillfällen och ingen fast summa per
sammankomst utgår
o Rörlig del = 8,50 kr per deltagare 7 - 12 år och minst 11 kr per deltagare 13 - 20 år per
deltagare (resterande pott beräknas på denna del, vilket ger ett utfall)
o Extra för deltagare med funktionsnedsättning = 17 kr per deltagare
Aktiviteten ska omfatta minst 5 bidragsberättigade deltagare
En ledare som är i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare 1 gång/dag
o
Pågå i minst 60 minuter
Bidrag beviljas endast en gång per dag och grupp
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Värmdö
Bidragsberättigad förening kan få aktivitetsbidrag enligt nedan:







För ungdomar i åldern 7–19 år
o Medlem ska vara folkbokförd i Värmdö kommun
Bidraget består av en fast och en rörlig del
o Fasta del = 10 kr per sammankomst
o Rörliga del = 6 kr per deltagare
Aktiviteten ska omfatta minst 3 deltagare plus Ledare/tränare (minimum 3 till maximalt 30
deltagare per sammankomst)
Pågå i minst 60 minuter
Bidrag beviljas endast en gång per dag och grupp

Statistik för Vaxholms stad för år 2019 och 2020
Nedan redovisat underlag, av föreningarnas inrapporterade verksamhetsaktiviteter och
deltagartillfällen, är framtagen inför en eventuell förändring av Vaxholms stads kommunala
aktivitetsbidrag anpassat till Riksidrottsförbundets riktlinjer och de närliggande kommunernas riktlinjer.
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
sammankomster sammankomster sammankomster sammankomster deltagartillfällen deltagartillfällen deltagartillfällen deltagartillfällen
VT-19
HT-19
VT-20
HT-20
VT-19
HT-19
VT-20
HT-20
Bogesundslandets Ryttare
300
378
464
470
2 035
2 715
3 170
3 104
Föreningen Idla
19
127
IFK Vaxholm
1 307
1 100
1 484
1 069
16 390
13 941
18 845
12 535
IK Vaxholm
295
447
357
289
3 893
5 563
4 471
3 482
KA 1 IF
70
124
119
892
857
907
Resarö Karateklubb
67
54
31
29
Waxholm konståkning
111
113
643
Vaxholms Budoklubb
82
1 147
Waxholms Golfklubb
Vaxholms Gymnastikförening
678
522
554
492
8 509
6 482
6 534
5 700
Waxholms Innebandyförening
600
430
526
583
7 544
9 233
6 392
7 377
Vaxholms Kanotsällskap
380
232
113
160
2 953
2 697
1 671
Waxholms Orienteringsklubb
113
1 101
Vaxholms Roddförening
50
43
48
48
391
313
316
204
Waxholms Scoutkår
205
215
176
231
1 151
1 179
1 343
Vaxholms Tennisklubb
255
306
372
322
1 514
1 534
1 731
1 482
4 308
3 962
4 320
3 783
46 577
45 186
42 560
37 805
Förening

* Ej inrapporterad verksamhet av förening markeras med streck (–)

Vaxholms stads bidragsberättigade föreningar uppgår i snitt till cirka 8 200 sammankomster på år, vilket
genererar ett årligt kommunalt aktivitetsbidrag på cirka 200 000kr med ett fast belopp på 25kr per
aktivitet.
Årligen genererar ovan sammankomster ett snitt med cirka 90 000 deltagartillfällen för samtliga
föreningar, vilket idag inte är bidragsgrundande.

69

Tjänsteutlåtande

2021-03-04
Änr TFK 2021/40.048
5 av 5

Bedömning
Tekniska enheten bedömer, mot bakgrund av idag gällande riktlinjer för Vaxholm stad samt analys av
Riksidrottsförbundets riktlinjer och riktlinjerna hos de närliggande kommunernas riktlinjer, att
bidragsgivning för kommunalt aktivitetsbidrag framöver kan ske på något av följande alternativ:
Alternativ 1 – nuvarande system bibehålls
Nuvarande bidragssystem för kommunalt aktivitetsbidrag med ett fast belopp på 25 kronor per
sammankomst bibehålls. Detta alternativ innebär oförändrad rambudget.
Alternativ 2 – fast belopp höjs
Fast belopp per sammankomst föreslås höjas till 50 kronor för det kommunala aktivitetsbidraget. Detta
alternativ innebär att rambudget för bidragshantering måste ökas med cirka 200 000 kronor.
Alternativ 3 – nuvarande fasta belopp behålls och rörlig del införs
Nuvarande bidragssystem för kommunalt aktivitetsbidrag med ett fast belopp på 25 kronor per
sammankomst bibehålls men en rörlig del införs med 5 kronor per deltagartillfälle. Detta alternativt
innebär att rambudget för bidragshantering måste ökas med cirka 450 000 kronor.

Finansiering
Alternativ 1 innebär en oförändrad rambudget för 2022 och alternativ 2 och 3 innebär en utökad
rambudget beroende på vilket alternativ nämnden beslutar.

Förslagets konsekvenser
Övriga kommunala bidrag får inte påverkas negativt om riktlinjerna för kommunalt aktivitetsbidrag
förändras enligt alternativ 2 eller 3.

Handlingar i ärendet
Anmälningsärende TFK 2021-02-18, Mittsamverkan, Anders Mårtensson (C)
Tjänsteutlåtande 2021-03-04, TFK 2021/40.048

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Hans Larsson, SBF

För kännedom:

Mittsamverkan, Anders Mårtensson (C)
Maria Poutamo, SBF
Akt

70

Tjänsteutlåtande

2021-03-25
Änr TFK 2021/43.266
1 av 3
Kommunledningskontoret
Madeleine Larsson
Hållbarhetschef

Modellkommuner – stöd till jämställdhetsintegrering
Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslås besluta
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Modellkommuner bygger på ett koncept av Sveriges kommuner och regioner - SKR, för ömsesidigt
lärande och utbyte av erfarenheter (benchmarking, BM) som pågår under drygt ett och ett halvt års tid
med fokus på jämställdhetsintegrering.
Syftet med satsningen är att säkerställa jämställda välfärdstjänster med ett förväntat resultat på bland
annat; konkreta förbättringar i verksamhetens styrning och ledning, könsuppdelad statistik med
tillhörande analys samt ett eller ett par utvecklingsområden där ett nytt eller ändrat arbetssätt
genomförs med fokus på jämställdhet.
Förutsättningarna för att få vara med i modellkommuner var att det finns ett politiskt beslut om
jämställdhetsintegrering. Arbetet är kommunövergripande och ansvaret för ett framgångsrikt arbete
ligger på samtliga nämnder. Finansiering ligger inom ramärendet.

Ärendebeskrivning
Modellkommuner bygger på ett koncept för ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter
(benchmarking, BM) som pågår under drygt ett och ett halvt års tid. I Modellkommuner arbetar två eller
tre kommuner tillsammans för att utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Från varje kommun
deltar ledande politiker och chef med mandat att driva förbättringsarbete, samt en projektledare. Det
behövs dock ett övergripande engagemang och delaktighet från samtliga nämnder och verksamheter för
ett framgångsrikt jämställdhetsarbete. Det är inte en nämnds eller en verksamhets uppdrag, utan allas,
och hela organisation behöver kompetensutvecklas och integrera jämställdhetsperspektivet.
Kommunerna har stöd i sitt arbete av en tidigare deltagare i konceptet, en mentorskommun. Efter en
gemensam uppstart turas deltagarna om att arrangera tre benchmarkingträffar som följer ett
strukturerat koncept. Mellan träffarna driver deltagarna förbättringsarbete på hemmaplan. Konceptet
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avslutas med gemensam resultatkonferens. SKR står för uppstartsmöte och resultatkonferens, håller i
strategträff inför varje benchmarkingmöte, tillhandahåller vägledning, material och metodstöd på
webben, samt grundutbildning i jämställdhetsintegrering. Arbetet löper över cirka ett och halvt år.
Vaxholms stad har ett politiskt beslut för deltagande och fokusområdet är med i Mål och budget 2021
med jämställdhet integrerat inom de flesta nämnders mål under året.
Kommunen
 deltar på träffar med politiker, hög chef och nyckelperson
 planerar och genomför benchmarkingträffar
 planerar, testar, utvärderar och implementerar utvecklingsarbete (samtliga nämnders
verksamheter deltar på hemmaplan)
 rapporterar resultat till SKR
 deltar som mentor i den följande omgången av Modellkommuner
Syftet med satsningen är att säkerställa jämställda välfärdstjänster för olika grupper av kvinnor och män,
flickor och pojkar. Bland annat ska vi arbeta med följande i Vaxholms stad


Kompetenshöjande insatser på alla nivåer inom organisationen



Konkreta förbättringar i verksamhetens system för styrning och ledning (integrerat i mål och
budget, resultat- och målsamtal, resultatstyrning och uppföljning).



Redovisar och analyserar indikatorer för att följa upp verksamhetens utfall för olika grupper



Nytt eller ändrat arbetssätt inom en eller flera verksamheter baserat på upptäckta utmaningar



Metod för att inkludera fler tvärsektoriella perspektiv i beslut

Måluppfyllelse
Arbetet med jämställda välfärdstjänster är i linje med det globala hållbarhetsmålet Jämställdhet, våra
nationella jämställdhetspolitiska mål vilket är integrerat i kommunens hållbarhetsarbete och kommande
Hållbarhetsstrategi 2021-2030. Arbetet bidrar till måluppfyllelse genom:
Kvalitet – förbättrad samverkan och gemensam struktur för styrning och ledning inom området
Livsmiljö – en jämlikhet och jämställd offentlig service
Ekonomi – effektivt arbete och samhällsekonomiska vinster

Finansiering
Kostnad för deltagande sker inom ramärendet. Arbetet med modellkommun fysiska träffar under ett år
där chef, politiker och nyckelperson deltar. Mellan träffarna sker arbete på hemmaplan. Arbetet
fokuserar på den övergripande ledningen och styrningen och en eller flera verksamheter där
utvecklingsarbete med fokus på jämställdhetsutmaningar sker.
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Förslagets konsekvenser
Resultatrapporten från tidigare kommuners arbete som modellkommun visar att:
 samtliga kommuner och regioner som fullföljt konceptet har påbörjat eller vidareutvecklat
jämställdhetsintegrering av sina system för styrning och ledning
 samtliga har genomfört kompetenshöjande insatser och gjort en översyn av olika styrdokument
 merparten har även genomfört förändringar i målskrivningar, policydokument och anvisningar
utifrån ett jämställdhetsperspektiv

Uppföljning och utvärdering
Arbetet som modellkommun följs upp via kontinuerlig analys, uppföljning och projektet avslutas med en
resultatkonferens. Det interna arbetet följs upp via stadens process för resultatstyrning i
tertialrapporter, årsredovisning samt hållbarhetsredovisning. Samtliga nämnder ansvarar för
resultatuppföljning inom projektet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande Modellkommuner – stöd till jämställdhetsintegrering, 2021-03-25
Informationsblad Modellkommuner – stöd till jämställdhetsintegrering, 2021-03-25
Beslut KS Änr KS 2020/146.106 Vaxholm – en modellkommun för jämställdhetsintegrering, 2021-03-25

Kopia på beslutet till: (alla handlingar expedieras tillsammans med beslutet)
För information:

Anna Holm, verksamhetscontroller
Susanne Eden, förvaltningschef

För åtgärd:

Madeleine Larsson, hållbarhetschef
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§ 52 Vaxholm; en modellkommun för jämställdhetsintegrering
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Ärendet överlämnas för information till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden samt nämnden för teknik, fritid och kultur.

Ärendebeskrivning
Modellkommuner bygger på ett koncept av Sveriges kommuner och regioner - SKR, för ömsesidigt
lärande och utbyte av erfarenheter (benchmarking, BM) som pågår under drygt ett och ett halvt års tid
med fokus på jämställdhetsintegrering.
Syftet med satsningen är att säkerställa jämställda välfärdstjänster med ett förväntat resultat på bland
annat; konkreta förbättringar i verksamhetens styrning och ledning, könsuppdelad statistik med
tillhörande analys samt ett eller ett par utvecklingsområden där ett nytt eller ändrat arbetssätt
genomförs med fokus på jämställdhet.
Förutsättningarna för att få vara med i modellkommuner var att det finns ett politiskt beslut om
jämställdhetsintegrering. Arbetet är kommunövergripande och ansvaret för ett framgångsrikt arbete
ligger på samtliga nämnder. Finansiering ligger inom ramärendet.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2021-03-17/§ 17
Tjänsteutlåtande Vaxholm; en modellkommun för jämställdhetsintegrering , 2021-03-01
Informationsblad Modellkommuner – stöd till jämställdhetsintegrering, 2021

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Madeleine Larsson, hållbarhetschef

För kännedom:

TFK, SN, BUN, SBN
(alla handlingar expedieras tillsammans med beslutet)

……………………….
Ordförande
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Beata Rosvall
Dataskyddsombud/Nämndsekreterare

Redovisning av delegeringsbeslut per 2021-04-08
Förslag till beslut
Redovisning av fattade delegeringsbeslut noteras till protokollet.

Sammanfattning
Förvaltningen redovisar delegeringsbeslut fattade och anmälda till nämndens sammanträde
den 22 april 2021 §§ 2-11.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Beata Rosvall, 2021-04-08
Rapport över fattade delegeringsbeslut, utskriven 2021-04-08
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef

Utestående uppdrag, redovisning till nämnd 2021-04-22
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 2021-04-22
Sammanställning, utestående uppdrag 2021-04-06

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, SBF
Maria Poutamo, SBF

För kännedom:

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

Nr.* Rubrik*

Beskrivning*

Senast uppdaterad: 20210406

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
nuläge och en vision för vad kommunen ska erbjuda. Kulturrådets
roll?
Utredningsuppdrag ges avseende lämplig disposition av Hammaren
3 med intilliggande område avseende markbehov och -nyttjande för
kommunens driftsentreprenör som ett resultat av förslag till ny
utformning av ÅVC.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
För att möta ökade kostnader för skolskjuts ska det säkerställas att vi
har fler säkra skolvägar än idag, vilket därmed anses minska behovet
av skolskjuts framöver.

2014-12-15
2017-11-16

Pågående

Utkast till Idrottsstrategi framtagen

SBF

2020

TE

2015-03-12§22

Pågående

Stadens åtgärder pågår, Roslagsvattens
åtgärder beräknad byggstart Juni 2021

SBF

2020

FE

2017/130.311
KS 2018/144.059

Pågående
Pågående

Byggstart etapp 3 beräknas till HT 21
Pågår i projektgrupp med UF, nya
upphämtningsplatser klart under 2021, ny
infart till Söderfjärdsskolan planeras

SBF

2019-2021
2022

TFK 2015/78.269

Pågående

Inväntar startbesked

3 Åtgärder vid stadens
återvinningscentral

4 Uppdrag GC-väg Rindö
5 Kommunstyrelsen ger
nämnden för teknik,
fritid och kultur i
uppdrag att genomföra
åtgärder för att
säkerställa säkra
skolvägar.
6 Utökad infartsparkering
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

Vilande

Pågående

9 Uppdrag gällande
nyttjanderättsavtal på
Eriksö friluftsområde
10 Uppdrag om utredning
av ishallens
upprustningsbehov
11 Uppdrag om
framtagande av
internhyresmodell

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

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

2020-04-23 §2020/24TFK
Pågående

12 Upphandling av
driftteknisk
Uppdrag
om

Fastighetsenheten har fått i uppdrag att ta fram
upphandlingsunderlag för ny upphandling av tjänsten driftteknisk

2020-12-10 §2020/69-

13 anläggning för solenergi
på Res röom
skola
Uppdrag
öv
14 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

2020-12-10 §2020/75-

2018-12-13
218§50/TFK

2020-12-12 §2020/77-

Pågående

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

SBF

Kortsiktigt avtal klart. Förberedelser för
SBF
upphandling klart, viss oklarhet kring rådighet
återstår
Föreningarnas avtal förhandlas, campingavtal SBF
ligger ute för annons

TE
TE/FE

2020

TE

ev 2020

FE

2020-2021

TE

VT 2021

FE

2021
Avslutas

Pågående
Pågående
Pågående

Utredningsuppdrag bör lyftas på PLU

FE

Projektgrupp och styrgrupp tillsatt,
SBF
projektdirektiv förankrat i kommunens
ledningsgrupp och arbete pågår, förslag lyfts
till nämnd under våren
Upphandling överklagad, inväntar svar från
förvaltningsrätten

VT 2021

VT 2021

FE

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
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FE

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

82

Förvaltning
BUN

Klart
ht 2020

Ansvarig enhet
FE

Uppdrag TFK

TE/FE

SOC

FE

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

2019

FE

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

20202021

TE

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

2018/188.3 Avslutas Pågående,
TFK
återrapporterades
hösten 2019,
löpande mätning av
rörelser i
vägbanken
Enheten får i uppdrag att ta fram 2014-12- Avslutas Riktlinjer för schakt SBF
generella riktlinjer för schakt- och 04§77
och ledning klart.
ledningsarbeten i stadens
(Karl E) Tekniska
mark/Teknisk handbok
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

SBF

2020

TE

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.

2020

TE

Utreda
möjlighet
en att
införa
gågata på
Hamngata
n
-4 Resarö
bollplan,
Dnr
59/2014.8
21,

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

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

2015-0219§10
2020-0423§19

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

Avslutas Permanent gågata
beslutad,
utvärdering av
ändrad funktion
pågår
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-3 Nämndinit
iativ 1
2020-0827
-2 Nämndinit
iativ 2
2020-0827

Verksamhetsanpassning av
Resarö skolas idrottshall - Sätta
upp spegel
Ta fram förslag på arrendeavtal
med verksamhetsutövare på
Resarö bollplan

Utfört

FE

Avtal skrivet

TE

Avslutas

Avslutas

84

