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Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Nämnden för teknik, fritid och kulturs sammanträde 2021-12-09 

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 18:00 
Kallade: Ledamöter 
Underrättade: Ersättare 
Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anton.davidsson@vaxholm.se. 
Information: 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 

1 A Justering och fastställande av föredragningslista Ordföranden 

2 A Föreningsstöd covid-19-2021 Hans Larsson 

3 B Förslag till nya riktlinjer för bidragsgivning Hans Larsson 

4 B Omförhandlat arrendeavtal Resarö båtklubb, Överby 
29:20 

Miranda Lymeus 

5 A Initiativärende förvaltningen informerar Alexander Wahlstedt 

6 A Initiativärende rapportering delegation Alexander Wahlstedt 

7 A Upphandling ramavtal värme och sanitet Alexander Wahlstedt 

8 B Detaljbudget samt upphandlingsplan 2022 nämnden för 
teknik, fritid och kultur 

Alexander Wahlstedt 

9 B Upphandling och anläggande av Resarö bollplan Maria Poutamo 

10 B Underhållsplan 2022 Maria Poutamo 

11 B Avstängning i Västerhamnen av Söderhamnen Maria Poutamo 
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12 B Val av arrendator till camping på Eriksö Alexander Wahlstedt 

13 A Redovisning av delegeringsbeslut 2021 Anton Davidsson 

14 A Utestående uppdrag 2021 Alexander Wahlstedt 

15 B Förvaltningen informerar Alexander Wahlstedt, Maria 
Poutamo 

Bengt Sandell (S) Anton Davidsson 
Ordförande Sekreterare 
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Föreningsstöd covid-19 2021 

Förslag till beslut 
Nämnden för teknik, fritid och kultur beslutar att godkänna utbetalning av föreningsstöd med anledning 
av covid-19. 

Ärendebeskrivning 
Det är väldigt olika hur en förening har drabbats av coronavirusets framfart. Att samtliga har fått tänka i 
nya kreativa banor för att ställa om sin verksamhet är givet, men de ekonomiska följderna har för flera 
föreningar fått konsekvenser. 

Föreningar bygger en del av sin ekonomi genom att arrangera cuper, tävlingar eller andra evenemang 
vilket inte har kunnat genomföras. På grund av de hårda restriktionerna har inte heller barn och 
ungdomar kunnat utöva sin idrottsaktivitet som brukligt vilket har resulterat i färre deltagartillfällen. 

Under året har förvaltningen inte betalat ut några övriga bidrag då det inte inkommit sådana 
ansökningar. Orsaken till detta tros kunna finnas i de begräsningar och restriktionerna som varit 
gällande och därmed inte möjliggjort för föreningarna att hålla normal verksamhet. 

Detta innebär att det i budgeten för 2021 finns cirka 300 000 kronor kvar efter att vårens och höstens 
bidrag är utbetalade. Det här möjliggör ett extra föreningsstöd som kan fördelas jämnt över alla aktiva 
bidragssökande föreningar som uppfyller grundkraven för aktivitetsbidrag med barn- och 
ungdomsaktivitet i åldern 7 – 20 år. 

Bakgrund 
Många idrottsföreningar har haft det tufft under Corona krisen med inställda träningar, anpassad 
verksamhet och inställda evenemang vilket medfört ekonomiska konsekvenser. 

Bedömning 
Syftet med bidragsstödet är att värna föreningarnas återstart och fortlevnad efter de ekonomiska 
svårigheter som Corona krisen orsakat. 

Finansiering 
Föreslaget föreningsstöd covid-19 med 300 000 kronor finns inom ram 2021. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Hans Larsson 
Fritidschef 
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Det finns 13 stycken aktiva bidragssökande föreningar som uppfyller grundkraven för aktivitetsbidrag 
med barn- och ungdomsaktivitet i åldern 7 – 20 år. Respektive förening erhåller ett bidragsstöd för 
återstart och fortlevnad med 23 000 kronor per förening vilket utbetalas under december månad 2021. 

Förslagets konsekvenser 
Förvaltningen ser inga negativa konsekvenser vid ett godkännande av föreningsstöd då budget för övrigt 
bidrag ej nyttjats 2021 och därför finns kvar. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Hans Larsson, 2021-11-19 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Hans Larsson, tekniska enheten, hans.larsson@vaxholm.se 

För kännedom: Maria Poutamo, tekniska enheten, maria.poutamo@vaxholm.se 
Akt
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Förslag till nya riktlinjer för bidragsgivning 

Förslag till beslut 
Riktlinjer för bidragsgivning för ideell föreningsverksamhet inom idrotts- och friluftsliv i Vaxholms stad 
antas med giltighet från 1 januari 2022. 

Riktlinjerna för bidragsgivning ersätter alla tidigare regler för bidragsgivning. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska enheten har under senhösten 2021 gått igenom processen för bidragsgivning i ett led att 
säkerställa kvalité av ansökan samt ge förvaltningen förutsättningar till en tydlig möjlighet av 
uppföljning. I det arbetet ingick en omvärldsanalys av närliggande grannkommuner, dialog med 
riksidrottsförbundet inför kommande bidragsförändringar samt en genomgång, analys och bedömning 
av tidigare regler för Vaxholms stad. 

Arbetet med att ta fram nya riktlinjer för bidragsgivning för ideell föreningsverksamhet inom idrotts- och 
friluftsliv är nu klart. I de nya riktlinjerna framgår det hur den ideella föreningen ska verka, hur den ska 
vara demokratiskt uppbyggd samt vilka grundkrav föreningen ska följa för att vara berättigad att ansöka 
och beviljas bidrag av Vaxholms stad. Bidragsregler och ansökningsförfarande för de bidrag som 
nämnden för teknik, fritid och kultur delar ut är specificerade i riktlinjerna. 

Bakgrund 
På uppdrag av kommunfullmäktige delar nämnden för Teknik, Fritid och Kultur ut föreningsbidrag i 
Vaxholms stad. Tekniska enhetens uppgift är att vara huvudman för kommunens fritidsfrågor, ansvara 
för sport- och fritidsanläggningar och främja en meningsfull fritid för kommunens invånare.  

Tekniska enheten hanterar, beslutar och beviljar bidragsansökningar inom ramen för tilldelad budget 
och enligt de regler för bidragsgivning gällande ideella idrotts- och friluftsföreningar som antogs 
1998-01-01 vilka sedan dess inte har förändrats eller uppdaterats. 

Måluppfyllelse 
Förvaltningens nya boknings- och bidragssystem tillsammans med de nya riktlinjerna kommer att ge en 
tydlig spårbarhet från ansökan till beslut. Bidragsreglerna sätts upp och hanteras med hjälp av systemet 
vilket ger en transparens för samtliga parter som nämnden, förvaltningen och föreningarna. Riktlinjerna 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Hans Larsson 
Fritidschef 
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tillmötesgår även de rekommendationer som framkom i den senaste revisionsrapporten över 
granskning av föreningsbidrag, maj 2021. 

Förslagets konsekvenser 
Det föreligger inga negativa konsekvenser med införande av nya riktlinjer för bidragsgivning. 

Uppföljning och utvärdering 
Riktlinjerna ger förvaltningen tydligare underlag för kontroll och uppföljning av bidragsgivning vilket sker 
genom kontinuerlig dialog och verksamhetsbesök. 

Riktlinjerna ska följas upp och vid behov revideras minst var femte år av tekniska enheten. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Hans Larsson, 2021-11-16 

Riktlinjer för bidragsgivning, 2021-11-16 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Hans Larsson, tekniska enheten, hans.larsson@vaxholm.se 

För kännedom: Maria Poutamo, tekniska enheten, maria.poutamo@vaxholm.se 
Anders Haglund, revisor 
Akt 
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1. Inledning 

På uppdrag av kommunfullmäktige delar nämnden för teknik, fritid och kultur ut föreningsbidrag i 
Vaxholms stad. Tekniska enhetens uppgift är att vara huvudman för kommunens fritidsfrågor, 
ansvara för sport- och fritidsanläggningar och främja en meningsfull fritid för kommunens invånare.   

Föreningslivet fyller en viktig funktion av det samlade fritidsutbudet i Vaxholms stad och det 
frivilliga arbetet som föreningarna utgör är av stort värde för Vaxholmsborna. 

Kommunen tillhandahåller ett boknings- och bidragssystem åt föreningslivet där de kan ta del av 
och boka halltider till en subventionerad föreningstaxa, söka bidrag och registreras i kommunens 
föreningsregister. 

2. Prioriterad målgrupp 

Prioriterad målgrupp, för nämnden för teknik, fritid och kultur, är barn och ungdomar i åldern  
7 – 20 år. Utöver denna målgrupp kan nämnden för teknik, fritid och kultur välja att prioritera andra 
målgrupper eller områden som nämnden finner särskild anledning att stödja och som ej omfattas av 
annan kommunal bidragsgivning. 

3. Demokratisk struktur 

Kommunens bidrag utgår endast till föreningar med en demokratisk struktur vilket innebär att 
föreningen ska: 

 Ha en styrelse som är utsedd av medlemmarna vid föreningens årsmöte. 
 Ha demokratiskt uppbyggda stadgar som är godkända av en riksorganisation, 

specialförbund eller av nämnden för Teknik, Fritid och Kultur. 
 Bedriva verksamhet som är uppbyggd på demokratiska grunder och är öppen för alla. 
 Bedriva idrott som är fri från mobbing, trakasserier, hot, våld och övergrepp. 

4. Grundkrav 

För att en ideell förening inom idrotts- och friluftslivet ska kunna ta del av nämnden för teknik, fritid 
och kulturs bidrag ska föreningen uppfylla grundkraven, övriga bestämmelser, ansökningskrav och i 
de fall som särskilda krav gäller även uppfylla dem. Föreningsmedlemmar som stadigvarande bor i 
kommunen utgör grund för beräkning av bidrag. 

4.1 Bidragsberättigad förening ska: 
 I bolagsform vara registrerad som ideell förening. 
 I huvudsak bedriva verksamhet i Vaxholms stad för Vaxholms invånare. 
 Ha en demokratisk struktur, se punkten 3 ”Demokratisk struktur”. 
 Ha ett medlemsantal som uppgår till minst 10 aktiva medlemmar som deltar i 

föreningens aktiviteter. 
 Inte ha några oreglerade ekonomiska skulder till Vaxholms stad. 
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 Alltid hålla sin föreningssida i kommunens boknings- och bidragssystem uppdaterad med
senaste version av:

 Verksamhetsberättelse
 Årsmötesprotokoll
 Ekonomisk redovisning

4.2 Övriga bestämmelser 
 Det är obligatoriskt för bidragsberättigade föreningar att med någon representant

närvara vid informationsmöten/föreläsningar som tekniska enheten kallar till samt att
besvara enkäter eller liknande som skickas ut av förvaltningen.

 En förening kan endast få bidrag för en och samma verksamhet av en kommunal nämnd.
 Har föreningen skulder till kommunen har tekniska enheten rätt att kvittera dessa mot

innestående bidrag.
 Nämnden för teknik, fritid och kultur kan besluta om att bevilja undantag för en förening

gällande en eller flera punkter i grundkraven.
 Bidrag utgår inte till ekonomiska föreningar, stödföreningar, supporterklubbar,

studieförbund, elevföreningar eller föreningar som beviljas verksamhetsbidrag från
annan kommunal förvaltning.

4.3 Ansökningskrav 
 Behörig funktion att ansöka om bidrag i kommunens boknings- och bidragssystem är:

o Ordförande/Firmatecknare
o Kassör

 Ansökan ska vara komplett och inkomma i tid för att handläggas.

4.4 Särskilda krav för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet 
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska: 

 Följa FN:s barnkonvention som skyddar barns rättigheter.
 Ha en policy mot alkohol, narkotika och tobak och säkerställa att den följs.

5. Bidragsformer

Det ekonomiska stödet till ideella föreningar i Vaxholms stad som nämnden för teknik, fritid och 
kultur ger ut består av två delar. Det är kontanta bidrag och lokalsubventioner vilket syftar till att 
stärka de ideella föreningarna med resurser så att de kan verka för ett allsidigt fritidsutbud för 
stadens invånare. 

De bidragsformer som nämnden för teknik, fritid och kultur hanterar är följande: 

 Aktivitetsbidrag
 Lokalbidrag

Utöver redovisade bidragsformer kan nämnden för teknik, fritid och kultur fatta beslut att särskild 
anledning föreligger för annan typ av bidragsgivning och som ej omfattas av annan kommunal 
bidragsgivning. 
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5.1 Aktivitetsbidrag 
Aktivitetsbidrag är ett kontant bidrag till föreningar som syftar till att stödja den löpande 
verksamheten. Bidraget utbetalas två gånger per år för vår- och hösttermin. 

Föreningar som uppfyller grundkraven, särskilda bestämmelser för barn och ungdomar och 
reglerna för aktivitetsbidraget kan ansöka om aktivitetsbidrag. 

Aktivitetsbidraget söks digitalt via kommunens boknings- och bidragssystem. 

5.1.1 Bidragsregler 

 Bidraget består av en fast och en rörlig del. 
Fast del – utgör ett grundbidrag per sammankomst. 
Rörlig del – utgör en deltagarpeng per sammankomst. 
Beloppen fastställs årligen av nämnden för Teknik, Fritid och Kultur. 

 Närvarorapportering ska ske i kommunens boknings- och bidragssystem alternativt via 
Riksidrottsförbundets system. 

 Bidragsberättigad medlem ska tillhöra den prioriterade målgruppen barn och 
ungdomar mellan 7 – 20 år. 

 Aktiviteten/sammankomsten ska ha en varaktighet på minst sextio (60) minuter. 
 Sammankomsten ska vara ledarledd och ha minst fem (5) deltagare utöver ledaren. 
 Ledaren ska vara utsedd av föreningen samt vara lägst 13 år. 
 Föreningen ska redovisa minst tio (10) sammankomster för de bidragsberättigade 

medlemmarna under ansökningsperioden. 
 Bidrag beviljas endast en gång per dag och grupp. 

 
5.1.2 Ansökningsdatum 

Vårtermin – avser perioden 1 januari – 30 juni 
 Aktivitetsredovisningen ska vara registrerad i kommunens boknings- och 

bidragssystem/Riksidrottsförbundet senast 25 augusti samma år. 
 Förening som önskar att kommunen hämtar aktivitetsredovisningen via 

Riksidrottsförbundet ska godkänna att kommunen får ta del av redovisningen via 
kommunfilen. 

 Ansökan sker i kommunens boknings- och bidragssystem och ska göras senast 30 
augusti samma år. 

 
Hösttermin – avser perioden 1 juli – 31 december 

 Aktivitetsredovisningen ska vara registrerad i kommunens boknings- och 
bidragssystem/Riksidrottsförbundet senast 25 februari efterföljande år. 

 Förening som önskar att kommunen hämtar aktivitetsredovisningen via 
Riksidrottsförbundet ska godkänna att kommunen får ta del av redovisningen via 
kommunfilen. 

 Ansökan sker i kommunens boknings- och bidragssystem och ska göras senast 28 
februari efterföljande år. 
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5.2 Lokalbidrag 
Lokalbidraget är en lokalsubvention. Bidraget avser att ge föreningar möjlighet att hyra egen 
lokal eller anläggning alternativt inneha egen lokal då kommunala lokaler och anläggningar inte 
finns att tillgå eller då särskilda skäl bedöms föreligga. 

Föreningar som uppfyller grundkraven, särskilda bestämmelser för barn och ungdomar och 
reglerna för lokalbidraget kan ansöka om lokalbidrag. 

Lokalbidraget söks digitalt via kommunens boknings- och bidragssystem. 

5.2.1 Bidragsregler 

 Bidragsberättigad förening hyr egen lokal eller anläggning alternativt innehar egen 
lokal då kommunala lokaler och anläggningar inte finns att tillgå. 

 Lokalen/anläggningen ska användas för föreningsverksamhet. 
 Bidraget utgår med 30% av bidragsgrundande belopp. 
 Hyresintäkter frånräknas utgående bidrag. 
 Bidragsgrundande kostnader är: 
 Hyreskostnad 
 Markarrende 
 El- och uppvärmningskostnad 
 Vatten 
 Sopavgift 
 Ränta – avser endast lån på egen fasighet 
 Försäkring – avser endast lån på egen fastighet 

 Bidragsgrundande kostnader samt hyresintäkter ska redovisas i kommunens boknings- 
och bidragssystem. 
 

5.2.2 Ansökningsdatum 

Verksamhetsåret – avser perioden 1 januari – 31 december föregående år 
 Ansökan sker i kommunens boknings- och bidragssystem och ska göras senast 

1 februari 

6. Orsak till att bidrag kan avslås alternativt inte beviljas 

Det kan finnas olika orsaker till att en bidragsansökan avslås eller inte beviljas av Vaxholms stad: 

 För sent/ofullständig inkommen ansökan 
 Grundkraven uppfylls ej 
 Bidragsreglerna uppfylls ej 
 Oriktiga uppgifter inlämnas 
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7. Kontroll och uppföljning av bidragsgivning

 Kontroll ska genomföras, vid en ansökan av bidrag, att föreningen uppfyller grundkraven
enligt punkt 4 i ”Riktlinjer för bidragsgivning”.

 Kontroll ska genomföras, vid en ansökan av bidrag, att föreningen uppfyller
bidragsreglerna enligt punkt 5 i ”Riktlinjer för bidragsgivning”.

 Inkommen orosanmälan/anmälan gällande hur en förenings verksamhet bedrivs kan
innebära att Vaxholms stad pausar bidragsgivningen för utredning

 Beslut av godkänd bidragsansökan ska attesteras av två (2) godkända handläggare genom
BankID inloggning i boknings- och bidragssystemet före en utbetalning kan ske av
ekonomiavdelningen.

 Uppföljning av utbetalade bidrag/föreningens verksamhet sker genom kontinuerlig dialog
och verksamhetsbesök.

 Riktlinjerna ska följas upp och vid behov revideras minst var femte år av tekniska enheten.
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Avtal om lägenhetsarrende med Resarö båtklubb, omförhandling 

Förslag till beslut 
Omförhandlat avtal om lägenhetsarrende mellan Vaxholms stad och Resarö båtklubb avseende Överby 
29:20 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Mellan Vaxholms stad och Resarö båtklubb gäller sedan tidigare ett avtal om lägenhetsarrende med 
avtalstid från och med den 1 mars 2016 till och med den 30 september 2034. Avtalet ger rätt för 
båtklubben att använda visst mark- och vattenområde inom fastigheten Vaxholm Överby 29:20 för 
användning som småbåtshamn för fritidsbåtar samt båtuppläggning vintertid av småbåtar/fritidsbåtar. 
Inom arrendestället får klubben anlägga bl.a. pontoner, bryggor och spolplatta med reningsanordning.  

Båtklubben tillhandahåller båtplatser till i första hand kommunmedlemmar. Därutöver så bedrivs ideell 
klubbverksamhet i form av bl.a. seglarskola för barn och ungdomar. Den gamla träbryggan är i dåligt 
skick och båtklubben har under flera års tid planerat för en ombyggnad av anläggningen. Enligt den 
ursprungliga planen skulle antalet båtplatser öka betydligt. Sedan diskussioner förts med bl.a. 
närboende har den planerade anläggningen successivt minskat till att så småningom stanna vid 31 
båtplatser. Detta kan jämföras med det nuvarande antal båtplatser som är 32 (det råder dock delade 
meningar om hur många av dessa som faktiskt är uthyrda). 

Fastigheten Överby 29:20 har kommit i kommunens ägo genom ett gåvobrev undertecknat 1959. 
Gåvogivare var  I gåvobrevet anges att området får användas till bad och som 
tilläggsplats för mindre båtar. 

Stadsbyggnadsnämnden har genom beslut 2019-12-11, § 87, gett bygglov för ombyggnad av 
anläggningen enligt båtklubbens ansökan. Området är planlagt för småbåtshamn. Vissa släktingar till 
gåvogivaren har uttryckt missnöje med ombyggnadsplanerna och anser bl.a. att den nya anläggningen 
breder ut sig för mycket i viken i strid mot gåvogivarens intentioner. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur gav genom beslut 2021-05-27, § 40, förvaltningen i uppdrag att 
lösa ett nytt avtal med båtklubben som överensstämmer med gåvogivarens intentioner. Såväl 
båtklubben som släktingarna har därefter inkommit med skrivelser i ärendet. Förvaltningen har också 
varit på plats i Badviken, tillsammans med representanter för gåvogivaren respektive båtklubben. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Miranda Lymeus 
Förvaltningsjurist 
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Tjänsteutlåtande 
2021-10-21 

Änr TFK 2021/108.261 
2 av 3 

 
 

Båtklubben har gått med på att omförhandla det nuvarande avtalet i syfte att bl.a. tydliggöra 
gåvobrevets intentioner. 

Bedömning 
Gåvobrevet 

Det omförhandlade avtalet medför att någon utökning av antalet båtplatser inte kan ske efter det att 
ombyggnation enligt bygglovet har gjorts. Det har också intagits villkor om samråd mellan båtklubben 
och kommunen vart femte år. I samrådet ska en representant för gåvogivaren inbjudas att delta. På så 
sätt upprätthålls en regelbunden dialog kring hur verksamheten bedrivs och hur miljön påverkas. 
Gåvobrevets syfte har sammanfattats tydligt i avtalet och gåvobrevet har också fogats till avtalet som en 
bilaga.  

I det omförhandlade avtalet säkerställs även att klubben tillhandahåller gästplatser på bryggans utsida 
och att minst en plats vid bryggan alltid är reserverad för seglarskolan. Privatiserande skyltar och 
avspärrningar tillåts inte förutom när det behövs som säkerhetsåtgärd för att skydda 
seglarskoleverksamheten. På så sätt hålls arrendeområdet fortsatt tillgängligt för allmänheten och 
behåller sin karaktär av fritidsområde i enlighet med gåvogivarens intentioner.  

Med de ändringar som införts bedöms avtalet ta tillräcklig hänsyn till gåvobrevets villkor och 
intentioner. Gåvobrevet har belysts och det har blivit tydligare att det måste beaktas av såväl 
båtklubben som kommunen. För att främja områdets användning som kommunal badplats enligt 
villkoren i gåvobrevet kommer förvaltningen också att låta genomföra vassröjning vid stranden så att 
badplatsen blir större.  

Blåplanen 

Enligt information från hållbarhetsenheten är Sandviken/Badviken utpekad som lokalt skyddsvärd i 
Blåplanen. Den värderingen ges för hela området mellan Överby, Bullerholmen och Norra Bogesund som 
främst har oexploaterade kustområden. Men just Sandviken är exploaterad med mycket bebyggelse, 
bryggor och båttrafik. Sandviken har visserligen höga förutsättningar för fiskepopulation men har inte 
samma naturvärdeförutsättningar som Siviken och Killingeviken. Utbyggnad av en brygga har troligtvis 
inte någon stor påverkan på miljövärdena i viken, men vattenområdet bör skyddas mot ökad båttrafik.  

Avgift 

Arrendeavgiften följer den avgiftsmodell som antagits av Nämnden för teknik, fritid och kultur 2018-02-
22, med indexuppräkning. 

Måluppfyllelse 
I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter 
Upplåtelsen ger möjlighet för båtklubben att fortsatt bedriva seglarskola. 

Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött. 
Avtalet ställer krav på allmänhetens tillgång till området samt innehåller villkor om säkerhetsåtgärder 
och vård/skötsel av arrendestället. 
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Tjänsteutlåtande 
2021-10-21 

Änr TFK 2021/108.261 
3 av 3 

 
 

Ekonomin är långsiktigt hållbar 
Upplåtelsen medför en intäkt i form av arrendeavgift enligt gällande avgiftsmodell för båtklubbar. 

Förslagets konsekvenser 
Som vid alla arrendeupplåtelser medför förslaget att kommunens rådighet över marken inskränks under 
avtalstiden. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2021-10-21 

Avtal om lägenhetsarrende med Resarö båtklubb avseende Överby 29:20, 2021-11-30 

Förändringar Badviken 2017-2021, PM från båtklubben, 2021-08-18 

Brev till Nämnden för teknik, fritid och kultur från arvingar m.fl., 2021-08-31 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Miranda Lymeus, SBF 

För kännedom:  

  

 Maria Poutamo, SBF 
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Resarö 2021-08-31 

Till  Bengt Sandell, Ordförande i Nämnden för teknik, fritid och kultur i Vaxholm  och 
Maria Poutamo, Gatu- och parkchef Vaxholms stad    

Nedan är en uppdatering och komplettering av det brev som lämnades till 
kommunen April 2018 undertecknat av Alma Knabes barn och barnbarn.  

Släktens samlade vy är att båtklubben redan idag har tagit för mycket mark, 
vatten och strandlinje i anspråk av badplatsen som tydligt är avsikten med gåvan 
av Badviken. Om bryggorna är i behov av underhåll/renovering skall de bytas ut 
mot likadana, dvs pålade bryggor, med samma storlek och på samma plats. 

Vi anser att båtklubbens planer strider mot intentionerna i det Gåvobrev som finns 
från 19/3 1959 då Alma Knabe skänkte kommunen all mark som badplatsen och 
båtklubben disponerar. Släkten anlitade 2021 Advokat Carl Westling på Steinmann 
AB (specialist på fastighetsrätt) vilka bekräftar släktens tolkning av Gåvobrevet. 
Enligt Gåvobrevet som är villkorat skall området användas till kommunal badplats 
och grönområdet intill skall ha karaktären av öppen hagmark. Badplatsen skall 
endast användas till bad. Båtområdet vid gamla ångbåtsbryggan skall endast 
användas som tilläggsplats för mindre båtar. Det har aldrig varit avsett för en 
alltmer utökad båtverksamhet. Enligt gåvobrevet får byggnader i området ej 
uppföras till större höjd än 3 meter och skall placeras så att de är så lite störande 
som möjligt. 

Den planerade utökade båtverksamheten som ligger nära Resarös enda stora 
badplats kommer att störa badgästernas fritidsaktiviteter i vattnet. Badplatsen är 
dessutom den enda barnvänliga badplatsen på Resarö. Båttrafiken utgör då en 
stor säkerhetsrisk.  

Den planerade utökningen av antalet båtplatser skulle öka biltrafiken i området 
vilket skulle öka olycksfallsrisken för framför allt barnen vid badet, lekplatsen och 
toiletterna vid parkeringsplatsen. De nuvarande båtplatserna utgörs nästan till 
hälften av små utombordare. Till dessa cyklar eller går båtägarna oftast med sin 
matsäck och utrustning. De nya båtplatserna planeras för större båtar och till dem 
för man sin utrustning med bil eftersom utflykterna oftast är på fler dagar eller 
veckor. Dessa båtägare kommer att förvärra parkeringsproblemet för badgästerna. 
Båtägarna får ej parkera på parkeringsplatsen utan endast lasta av. Vi vet att detta 
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inte kommer att följas utan flera kommer ändå att långtidsparkera. En del båtägare 
hyr ut sina båtar vilket ytterligare förvärrar problemet.   

Det utökade antalet båtplatser skulle leda till ökad nedskräpning i området, 
båttoilett-tömningsproblem, gifter från båtfärger (ej ovanligt med giftfärger), 
utsläpp från båtmotorer m m. Vi anser även att Kommunen bör följa Länstyrelsens 
rekommendationer och ej godkänna flytbryggor med y-bommar då miljöpåverkan 
och skuggning av botten är större än pålade bryggor.  

På 70-talet var antalet båtar och lösa bojar i viken mer än vad släkten ansåg vara 
förenligt med gåvobrevet vilket ledde till en rejäl rensning. 2008 skickades 
gåvobrevet till kommunen för att påminna om dess vilkor. Släktingar som 
undertecknat detta brev har varit i kontakt med Resarö Båtklubb och försökt hejda 
deras kränkning av Gåvobrevet. 6/9-2017 hade vi ett möte i badviken med RBK:s 
tidigare ordförande  På mötet påtalade (som var med 
och utformade Gåvobrevet) att redan nu har båtklubben fler platser än som var 
avsett med Gåvobrevet. Markområdet som båtklubben nu disponerar är större än 
vad som var avsett med Gåvobrevet. 

Ett ytterligare tillägg att beakta är att strandens vattenlinjen gick betydligt högre 
upp 1959 (vid högvatten i höjd med ombyteshytten) vilket medfört att båtklubbens 
bryggor nu är närmare badstranden än när Gåvobrevet skrevs. Släkten anser även 
att detaljplanen skall uppdateras vid tillfälle för att undvika framtida problem. 
Vattenarealen bör minskas till vad som behövs för dagens bryggor men inte mer, 
samt beteckning ”småbåtshamn” bör ersättas med ”angöringsplats för småbåtar”. 

Avsikten med denna skrivelse är att i god tid hindra Resarö Båtklubb från att göra 
ett kraftigt avsteg från Gåvobrevets intentioner. Vi anser att kommunen skall 
stoppa denna utbyggnad i sin linda. Vi har naturligtvis inget emot att man 
renoverar eller ersätter gamla bryggor. Vi vill betona att Gåvobrevets avsikt är att 
båtområdet skall vara en tilläggsplats för mindre båtar. 

Vi släktingar kommer noga följa upp att Gåvobrevets intentioner uppfylls. 

OBS! Det heter Badviken och inte Båtviken. 
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Avsändare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga tillfrågade men ej svar 

XX 
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Bild 1. Vy mot badstranden tagen från Överby Båtklubbs brygga (Gåvoavtalet 
bilaga C) från 50- tal. Styrker tydligt vad som avsågs med ”tillägsplats för 
mindre båtar” i Gåvoavtalet.   
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Bild 2. Bild på vid badstranden från 50-tal. Stranden har betydligt 
större utbredning och öppen terräng jämfört med idag. Kommunen har med 
tiden låtit vass breda ut sig och badplatsens strandlinje har minskat avsevärt 
medans båtklubbens utbredning har ökat.   

 

21



Badviken småbåtshamn
ÄNDRAD OMFATTNING 2017 - 2021
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- Nyttjade hela vattenarealen som ingår i arrendet

- Ökning av antalet platser från 32 till ca 66

2017
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- Nyttjade samma vattenareal som befintlig anläggning

- Ökning av antalet platser från 32 till ca 44

2018
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2019

Vinklades bl.a. in mot land25
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Tjänsteutlåtande 
2021-11-05 

Änr TFK 2021/126.000 
1 av 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

Beredning av nämndinitiativ Förvaltningen informerar 

Förslag till beslut 
Initiativet anses utrett och informationen noteras till protokoll. 

Ärendebeskrivning 
Waxholmspartiet har skickat in ett initiativ om att de önskar få information om de sakområden som går 
under förvaltningen informerar tillsammans med att kallelsen skickas ut via e-mail. 

Förvaltningen informerar används som ett utrymme för förvaltningen att hålla nämnden informerad om 
pågående ärenden och frågor som inte kräver beslut och inte hunnits förberedas som ett 
informationsärende.  

Ofta informeras nämnden om pågående ärenden som är beslutade eller kommer komma upp som 
beslutspunkter i framtiden. Utskick till nämnden skall förberedas långt i förväg för att ge nämnden en 
möjlighet att läsa in sig på ärenden som skall beslutas. Om förvaltningen förväntas skickar ut en 
sammanställning på vilka frågor som skall tas upp under förvaltningen informerar i förväg förlorar 
punkten sitt syfte. Om förslaget skall genomföras bör samtliga informationspunkter istället lyftas som 
informationsärenden under ordinarie dagordning.  

Risken blir då att förvaltningen inte kan lyfta frågor och information som dykt upp efter slutdatum för 
kallelse till nämnd och måste invänta nästa nämndsammanträde.  

Förvaltningen föreslår därför att nuvarande arbetssätt fortsätter. 

Bedömning 
Bedömningen är att nuvarande arbetssätt fungerar väl och att avvägningar kring om information bör 
lyftas som ett eget ärende eller ej görs i samråd med presidiet på ordinarie politiska avstämningar. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2021-11-05 

210526 Initiativärende förvaltningen informerar, 2021-06-01 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Alexander Wahlstedt 
Fastighetschef 
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Tjänsteutlåtande 
2021-11-05 

Änr TFK 2021/126.000 
2 av 2 

 
 

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

 Maria Poutamo, sbf 

För kännedom: Anton Davidsson, klk    
 Susanne Edén, sbf
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Waxholmspartiet – borgerligt alternativ 

 
 

Initiativärende 

Teknik fritid och kulturnämnden 21-05-26 

 

Waxholmspartiet önskar få information om de sakområden som går under förvaltningen informerar 
tillsammans med att kallelsen skickas ut via e-mail. 

 

 

 

För Waxholmspartiet – borgerligt alternativ 

 

Anna-Lena Nordén
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Tjänsteutlåtande 
2021-11-05 

Änr TFK 2021/125.000 
1 av 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

Beredning av nämndinitiativ rapportering delegeringsbeslut 

Förslag till beslut 
Initiativet anses besvarat och informationen noteras till protokoll. 

Ärendebeskrivning 
Waxholmspartiet har inkommit med ett initiativ om att få tydligare information gällande redovisning av 
beslut tagna med delegering. Det som specifikt efterfrågas är att nedanstående punkter skall framgå i 
redovisningen: 

 Vem som har tagit beslutanderätten  
 Vilken form av beslut är det ett verkställighetsbeslut eller delegeringsbeslut 
 Kort info om själva beslutet.  
 Om Ekonomi är inblandat vilket belopp det då gäller.  

 

I rapporten benämnd Delegeringsbeslut redovisas i dagsläget delegeringsbeslut fattade av förvaltningen, 
rapporten genereras automatiskt inför varje nämnd.  

I rapporten framgår följande information: 

 

Vem som tagit beslutet framgår i varje beslut och samtliga beslut är delegeringsbeslut. 
Verkställighetsbeslut varken diarieförs eller redovisas utöver löpande redovisning av pågående projekt. 

 

 

  

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Alexander Wahlstedt 
Fastighetschef 
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Tjänsteutlåtande 
2021-11-05 

Änr TFK 2021/125.000 
2 av 2 

 
 

Utifrån beskrivningen av ärendet, ärendets namn samt information om mottagare brukar det vanligtvis 
gå att utläsa vad beslutet gäller. Ex. från delegationsrapporten redovisad 27/5 2021:  

 

Generellt berör alla typer av delegeringsbeslut någon form av ekonomisk aspekt. Oftast en avgift 
fastslagen i stadens taxor och avgifter. De vanligas delegeringsbesluten som tas gäller ansökan av allmän 
platsmark vilket regleras i detta dokument.  

Samtliga hanteringsanvisningar av delegeringsbeslut finns beskrivna i stadens 
dokumenthanteringsplaner. TFKs dokumenthanteringsplan skall revideras årligen och om ändringar 
genomförs i styrdokumentet måste dessa beslutas av nämnden för att gälla.  

Inom ramen för den information som redovisas i rapporten som kan automatgenereras försöker 
förvaltningen säkerställa att all information som önskas kan tas del av. Krävs ytterligare redovisning 
behöver förvaltningen se över arbetsfördelningen då det resulterar i en ökad arbetsbelastning.  

Förvaltningen står dock alltid till förfogande om nämndens ledamöter har specifika frågor på olika 
delegeringsbeslut. Alla beslut är offentliga (givet att det inte föreligger sekretesskäl) och kan utan större 
ansträngning skickas ut per epost omgående om så efterfrågas.  

Bedömning 
Förvaltningen bedömer att redovisningen i delegeringsbeslutsrapporten är tillräcklig för att svara upp 
mot majoriteten av den information som efterfrågas. Det som inte kan automatgenereras i rapporten är 
ekonomi men denna information kan generellt utläsas av stadens beslutade taxor och avgifter.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande 2021-11-05 

210526 Initiativärende rapportering delegation, 2021-06-01 

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

 Maria Poutamo, sbf    

För kännedom: Anton Davidsson, klk    
 Susanne Edén, sbf
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Waxholmspartiet – borgerligt alternativ 

 
 

Initiativärende 

Teknik fritid och kulturnämnden 21-05-26 

 

Waxholmspartiet önskar få tydligare information gällande redovisning av beslut tagna på delegation 
där det tydligt framgår. 

 Vem som har tagit beslutanderätten  
 Vilken form av beslut är det ett verkställighetsbeslut eller delegationsbeslut 
 Kort info om själva beslutet.  
 Om Ekonomi är inblandat vilket belopp det då gäller.  

 

 

 

För Waxholmspartiet – borgerligt alternativ 

 

Anna-Lena Nordén
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Tjänsteutlåtande 
2021-11-23 

Änr TFK 2021/138.05 
1 av 2 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

Upphandling ramavtal värme och sanitet 

Förslag till beslut 
Fastighetschef får i uppdrag att ta fram underlag för ny upphandling av värme och sanitetsarbete. 

Fastighetschef får i uppdrag att godkänna underlagen, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med 
entreprenörer med vinnande anbud. 

Ärendebeskrivning 
Innevarande avtal för värme och sanitets-arbeten (VS) går ut 2022-01-28 och förvaltningen efterfrågar 
uppdrag om att upphandla nytt avtal.  

Ramavtal upphandlas på maximalt 4 år och förslaget är att teckna avtal om 2+1+1 år. 

Bedömning 
Ramavtal för denna typ av tjänst krävs för att fullgöra fastighetsenhetens grunduppdrag. 

Måluppfyllelse 
Utvärderingsmodellen skall utformas så att den återspeglar stadens krav på hög kvalitet god livsmiljö. 

Finansiering 
Ryms inom ram. 

Förslagets konsekvenser 
Följs upp efter avtalstecknande. 

Uppföljning och utvärdering 
Utvärderas löpande inom ramen för utvärdering av utförda projekt. 

Handlingar i ärendet 
Innevarande tjänsteutlåtande, 2021-11-23 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Alexander Wahlstedt 
Fastighetschef 
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Tjänsteutlåtande 
2021-11-23 

Änr TFK 2021/138.05 
2 av 2 

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

 Josefin Sjöstedt Berggren, sbf 
 Raul Koger, sbf 

För kännedom: Daniel Ek, upphandling 
 Richard Hallman, sbf
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Tjänsteutlåtande 
2021-01-28 

Änr TFK 2020/107.040 
1 av 1 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

Detaljbudget samt upphandlingsplan 2022 nämnden för teknik, fritid 
och kultur 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokoll. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen presenterar detaljbudget samt upphandlingsplan för 2022. 

Handlingar i ärendet 
Detaljbudget samt upphandlingsplan 2022 nämnden för teknik, fritid och kultur 2021-11-23 

TFK detaljbudget 2022, 2021-11-25 

Upphandlingsplan TFK 2022, 2021-11-24  

Bilaga Energiplan och blåplan åtgärder efterfrågade från tfk, 2021-09-29 

Kopia på beslutet till: 

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

För kännedom: Susanne Edén, sbf  

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Alexander Wahlstedt 
Fastighetschef 
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Nämnden för Teknik, Fritid & Kultur

Detaljbudget 2022 2021

514000 Stadsbyggnadschef -550 -536

514010 Stadsbibliotek -5 896 -5 758

514020 Kulturell verksamhet -1 153 -1 126

514100 Teknisk enhet -8 034 -6 942

514110 Fritid-Park-Hamn -23 367 -21 829

514120 Mark-Arrende 780 763

514131 Gata-GCvägar -9 137 -8 819

514132 Parkering-trafik 1 169 1 144

514133 Belysning -3 360 -3 067

514400 Fastigheter -7 575 -9 123

-57 123 -55 293

Satsningar

Investeringsbudget 2022

Gator och trafik -6 800

Fastighetsunderhåll och ombyggnad -15 000

Hamnar, kajer -1 000

Fritid -1 000

Park och mark -1 000

Solceller -1 000

Åtgärder energiplan -1 000

Gatubelysning -3 000

Tillgänglighetsanpassa seniorbostäder -500

Cykelräknare -200

Cykelparkering -500

Gräsplan Resarö -2 500

Utegym Lägret -800

BUN:s lokalönskemål -800

Bredband -1 000

Markarbete scoutstuga -2 000

Parkering scoutstuga -1 000

Nytt bibliotekssystem -250

-39 350

Nytt bredbandsavtal

Solgrottor

Avskrivningskostnader utökad investeringsbudget

Kompensation ökade PO-kostnader

Avetablering paviljonger

Projekledare 20% tekniska enheten

Kom igång Vaxholm coronsatsning ungdomar

Skötsel park och mark
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Upphandlingsplan ‐ Nämnden för teknik, fritid och kultur, 2022‐2023*

Avser Avtalstyp Påbörjas
Bef. avtal 
gäller tom Kommentar

Mark och anläggningsarbete Uppdragsavtal 2022 2023‐09‐30
Gatubeslysning Ramavtal 2022 Nytt avtal STIC Ramavtal
Parkeringsövervakning Avtal 2021 2022‐05‐13
Rivningsentreprenader Ramavtal 2022 Nytt avtal STIC Ramavtal
E‐litteratur Ramavtal 2022 2022‐09‐30 ADDA Ramavtal avropsanmäl ht 2022
Litteratur Ramavtal 2022 2022‐10‐15 ADDA Ramavtal avropsanmäl ht 2022

Bibliotekssystem Avtal 2021 Pågående, annonsering 2021
Vattenanalyser Ramavtal 2021 2021‐12‐31 Samordnad upphandling av Täby kommun. 

Skogsförvaltning Uppdragsavtal 2022 Nytt avtal

PÅ VÄNT!
Upphandling av skogsvård planeras utifrån kommunens 
skogsbruksplan. 

Bevakningstjänster Uppdragsavtal 2022 Ersätter avtal med Larmassistans
Lås och Larm Avtal 2022 Ersätter avtal med Österåkers Lås och Larm

Källsortering, STIC Ramavtal Pågående 2023‐03‐03

Ramavtal förväntas komma på plats under våren 2022. 
Vaxholm får ansluta sig till Ramavtalet när bef. avtal löper 
ut.

Ombyggnation Resarö skolan Entreprenadsavtal Pågående Nytt avtal Arbete med framtagning av bygghandlingar pågår
Ombyggnation Vaxö skolan Entreprenadsavtal Pågående Nytt avtal Arbete med framtagning av bygghandlingar pågår
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder (på fler 
platser än Rindö) Entreprenadsavtal Kommande Nytt avtal
Värme och sanitets‐arbeten (VS) Ramavtal 2022 2022‐01‐28 Ersätter befintligt avtal, egen upphandling.
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Utdrag ur kommunstryelsens upphandlingsplan:

Lokalvårdstjänster
Uppdragsavtal för samtliga 

förvaltningar PÅGÅENDE 2022‐01‐31

Avtal med Winab blev uppsagd. Genom 
direktupphandling och genom REDAB lösets övergången. 
Upphandlingsprojekt pågår. Upphandlat avtal förväntas 
vara klar senast Q1 2022. 

Vaxö skola
Avtal 

2022 Nytt avtal

Resarö skola 
Avtal 

2022 Nytt avtal Matsal mm

Renovering av Kaj (Stora)
Avtal 

PÅGÅENDE Nytt avtal

Utredning och för‐projektering pågår med hjälp av 
upphandlade konsulttjänster, genom ramavtal E‐work, i 
olika sakområden.

* Redovisade upphandlingar i upphandlingsplanen omfattar inte upphandlingar som beslutas enligt delegeringsordning. Upphandlingsplanen kan komma att revideras utifrån 
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Energiplan Målområde 1:  
Öka andelen förnybart 

 Åtgärderna är ej kostnadsberäknade eller tidsatta ännu, ökat 
budgetutrymme från dagens 1 mkr till 3 mkr efterfrågas i TFKS yttrande.  

Delmål Ansvar 

100 % förnybar energi köps in till kommunens 
verksamhet som el, värme och fordonsbränsle 

Fastighetsenheten 
Tekniska enheten 
Upphandlingsenheten 
Kansli- och 
serviceenheten 

Minst 10 % av den el som används i 
kommunens verksamhet produceras lokalt 
med solenergi 

Fastighetsenheten  
Exploateringsenheten 
Bygglovsenheten 
Planenheten 

Minst 20 laddpunkter1 finns tillgängliga för 
laddbara personbilar på parkeringar som är 
öppna för allmänheten.  

Tekniska enheten 
Exploateringsenheten 
Hållbarhetsenheten 

Verka för förnybara bränslen och laddbara 
lösningar för kollektivtrafiken, tung trafik, 
vägfärjor och båttrafik.  

Planenheten 
Exploateringsenheten 
Tekniska enheten 

 
 
Åtgärder inom målområde 1 
 

- Vid inköp och upphandling av transportintensiva tjänster, ställa krav 
på effektiva transporter med förnybara bränslen.  

- I upphandling av entreprenader efterfråga fordon och maskiner 
som går på förnybara bränslen, helt eller med inblandning.     

- Utred möjligheten att med avtal låta annan aktör anlägga och driva 
laddpunkter på parkeringar som är öppna för allmänheten.  

- Installera laddpunkter vid kommunens fastigheter och på 
personalparkeringar, utifrån behov och anläggningskostnad. 

- Installera solceller på kommunens fastigheter där det är tekniskt 
och ekonomiskt fördelaktigt. 

- Vid detaljplanering samt när kommunen bygger om eller bygger 
nytt ska möjligheten till lokal produktion av förnybar energi 
prioriteras. 

 
Energiplan  Målområde 2:  
Effektivare energianvändning 

  

Delmål Ansvar 

Energianvändningen i kommunens 
verksamhet är 30 % effektivare 2030 jämfört 
med 2018 

Fastighetsenheten 
Tekniska enheten 
Exploateringsenheten 

 
Åtgärder inom målområde 2 
 

 
Åtgärder efterfrågade från TFK kopplat till Energiplanen  
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Driftövervakning och styrning av belysning, 
värme och ventilation i bostäder och lokaler 
är effektiv och digitaliserad 

Fastighetsenheten 
Exploateringsenheten 
 

Kommunens belysningsanläggningar är 
energieffektiva med närvaro- eller 
tidsstyrning  

Tekniska enheten 
Fastighetsenheten 

Vid renovering och ombyggnad i kommunens 
fastigheter ska energieffektiviseringsåtgärder 
och åtgärder för att minska effekttoppar alltid 
övervägas 

Fastighetsenheten 
Exploateringsenheten 

Uppvärmning med direktverkande el i 
kommunens fastigheter fasas ut och 
energiåtervinningen ökar 

Fastighetsenheten 
Exploateringsenheten 

- Energianvändningen i kommunens fastigheter beräknas årligen 
utifrån ytan BTA och med en temperaturkorrigerad summa  

- Ställa energikrav vid inköp och upphandling av energikrävande 
utrustning i samband med om- och nybyggnation 

- Införa ett incitament i avtalet för fastighetsförvaltning som gynnar 
energisparåtgärder 

- Utred om hyresavtal kan innehålla incitament för att spara energi 
- Följ upp och utvärdera belysningsplanen 

 

Energiplan Målområde 3: Minska 
klimatpåverkan från energisektorn 

  

Delmål Ansvar 

Klimatpåverkan från kommunen som 
geografiskt område ska minska med minst 10 
% per år  

Alla verksamheter 
 

Öka tillgängligheten till gång- och cykelvägar 
och arbeta med säkra skolvägar 

Planenheten 
Exploateringsenheten 
Tekniska enheten 
Utbildningsförvaltningen 
Hållbarhetsenheten 

Minska behovet av arbetsresor och 
transporter i kommunens verksamhet 
 
 
 

Alla verksamheter 

 
Åtgärder inom målområde 3 
 

- Ställ krav på beräkning av klimatpåverkan från varor och tjänster i 
de avtal och upphandlingar där det är relevant, samt vid 
uppföljningen av de avtal där sådana miljökrav har ställts. 
 

56



Energiplan Målområde 4  
Trygga energiförsörjningen 

  

Delmål Ansvar 

Samråd sker med nätägare och 
fjärrvärmeleverantör i samband med fysisk 
planering och infrastrukturprojekt för att 
säkerställa energileveranser 

Planenheten 
Tekniska enheten 

Exploateringsenheten 

Kartlägga kommunens fastigheter med syftet 
att identifiera och åtgärda effekttoppar 

Fastighetsenheten 

Fjärrvärmen är det prioriterade alternativet 
för uppvärmning på Vaxön 
 

Fastighetsenheten 
Exploateringsenheten 
Bygglov 

Energi- och 
klimatrådgivningen 

 
 
Åtgärder inom målområde 4: 

- Säkerställ att samråd genomförs i ett tidigt skede i planärenden och 
infrastrukturprojekt som är beroende av el eller fjärrvärme.  

- Installera laststyrning av energikrävande utrustning för att utjämna 
effektuttaget över dygnet.   

- Genomför energikartläggning och effektkartläggning av 
kommunens verksamhet i kommunens fastigheter. 

- Vid ombyggnad eller nybyggnation ska fjärrvärme vara 
förstahandsalternativet för uppvärmning där den finns tillgänglig 
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Blåplanen   

Delmål Ansvar 

Vaxholms vatten Tekniska enheten 

 
Åtgärder från Blåplanen 

- Restaurering av Eriksömaren (utfört) 
 

Förbättra vattenkvaliteten Tekniska enheten Åtgärder från Blåplanen 
- Förbättra funktionen och användarvänlighet av befintliga 

latrintömningsstationer.  
- Åtgärder för rening av dagvatten i utpekade områden på Vaxön. 
- Avfallsrensning i kommunens känsliga vikar. 

 

 

___________________ 

Åtgärder efterfrågade från TFK kopplat till Blåplanen
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Tjänsteutlåtande 
2021-11-24 

Änr TFK 2018/18.829 
1 av 1 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

Upphandling och anläggande av Resarö bollplan 

Förslag till beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en upphandling av en konstgräsplan som lever upp till kraven 
för att få bidrag från RF på Resarö i samverkan med IFK Vaxholm.  

Förvaltningen får vidare i uppdrag att teckna ett medfinansieringsavtal med IFK Vaxholm för 
medfinansiering av stadens konstgräsplan. 

Gatu- och parkchef får delegering att godkänna förfrågningsunderlag och besluta om tilldelning inom 
budgeterad ram samt att underteckna medfinansieringsavtal. 

Sammanfattning 
Nämnden för teknik, fritid och kultur har tidigare beslutat om utredning och viss förprojektering i syfte 
att anlägga en konstgräsplan på Resarö. IFK Vaxholm har ansökt om medfinansiering från extern part 
som bedöms kunna nyttjas för att delvis bekosta anläggandet. För detta krävs ett medfinansieringsavtal. 

Förslagsvis genomför Vaxholms stad en upphandling av en konstgräsplan på Resarö i samverkan med IFK 
Vaxholm. Ett avtal om ansvarsfördelning och åtagande krävs mellan Vaxholms stad och IFK Vaxholm. 

Upphandlingen bedöms kunna påbörjas under vintern 2021-2022 och anläggning av konstgräsplanen 
bedöms kunna påbörjas i april/maj om alla förutsättningar är på plats. 

Måluppfyllelse 
En konstgräsplan på Resarö ger ökade träningsmöjligheter och främjar folkhälsan. 

Finansiering 
Kommunstyrelsen har avsatt 2,5 miljoner kr under 2022, övriga nödvändiga medel beräknas komma från 
extern part och via IFK Vaxholms egna medel. 

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

Robert Klingvall SBF 

För information: 
Kamrul Islam, KLK

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Robert Klingvall 
Gatuingenjör 
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Tjänsteutlåtande 
2021-11-23 

Änr TFK 2020/162.311 
1 av 2 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

Underhållsplan för 2022 

Förslag till beslut 
Nämnden för teknik, fritid och kultur antar underhållsplanen för tekniska enheten och ger förvaltningen 
i uppdrag att inom ram tillfälligt stärka upp resurser för fortsatt arbete med underhållsplaner under 
2022. 

Ärendebeskrivning 
Underhållsplanen är Tekniska enhetens sammanhållande plan för hur det periodiska underhållet på 
allmän platsmark ska hanteras över tid. Planen ska innehålla de övergripande behoven av underhåll på 
stadens anläggningar samt utgöra ett planeringsverktyg i syfte att skapa en övergripande bild, ge ett 
underlag till budgetarbete samt minska andelen akut underhåll. 

Underhållsplanen för 2022 är enhetens andra sammanställda plan och är inte komplett, utan kommer 
att behöva kompletteras med skicket på stadens anläggningar i takt med att dessa inventeras 
ytterligare. En plan som antas täcka in alla stadens anläggningstyper beräknas fortsatt kunna 
presenteras till år 2023 – 24. 

I KPMGs revisionsrapport ”Granskning av underhåll av fastigheter, gator & väger samt kajer (2019-12-
10)” kritiserar revisorerna bland annat bristen på en strategisk och systematisk underhållsplanering. 

Tekniska enheten har uppdaterat underhållsplanen och denna gång fått med anläggningstyperna: 
- Parker
- Strandskoningar
- Bredband

Planen är en översiktlig sammanställning av stadens underhållsbehov på allmänna anläggningar och 
beskrivning av skick där detta inventeras. 

Tekniska enheten kommer tillsammans med fastighetsenheten tillfälligt stärka upp resurser för fortsatt 
arbete med underhållsplaner under 2022.  

Bedömning 
Enheten bedömer att underhållsplanen beskriver och säkerställer ett mer ändamålsenligt 
underhållsarbete men vill betona att arbetet med underhållsplanen är långt ifrån komplett och att 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Maria Poutamo 
Gatu- och parkchef 
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Tjänsteutlåtande 
2021-11-23 

Änr TFK 2020/162.311 
2 av 2 

 
 

planen kommer att uppdateras och förbättras inför kommande års antaganden. Inriktningen är att 
underhållsplanen ska uppdateras för information varje år. 

Måluppfyllelse 
Arbetet bör leda till en högre kvalitet samt säkerställa att ekonomin är långsiktigt hållbar.  

Finansiering 
Förslaget ryms inom ram.  

Förslagets konsekvenser 
Underhållsplanen blir gällande. 

Uppföljning och utvärdering 
Årlig uppföljning och uppdatering av underhållsplanen. 

Handlingar i ärendet 
Underhållsplan för 2022, tjänsteutlåtande, Maria Poutamo, 2021-11-23 

Vaxholm Underhållsplan 2022 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Karl Engström, sbf     

 Hans Larsson, sbf     
 Niclas Plahn, sbf     
 Monica Okpe, sbf     
 André Hagberg, sbf 

För kännedom: Alexander Erichsen, klk
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1. Sammanfattning 
En underhållsplan är en översiktlig sammanställning av stadens anläggningar på allmän 
platsmarks behov av periodiserat underhåll (t.ex. asfaltering, reparationer, osv), i 
underhållsplanen ingår ej det löpande underhållet (den årliga skötseln t.ex. lagning av potthål, 
målningar etc).  

Underhållsplanen är att se som ett paraply för alla insatser riktade mot det långsiktiga 
underhållet på de anläggningar som staden äger och förvaltar på allmän platsmark. Det primära 
arbetet med underhållsarbetet sker dock i olika delar, databaser eller handlingsplaner, 
underhållsplanens syfte är att ge en övergripande bild över helheten.  

Det primära syftet med underhållsplaneringen är att: 

 Skapa en övergripande bild över helheten i arbetet med periodiserat underhåll 
 Skapa ett underlag för budgetarbetet genom att: 

o Ge en ekonomisk beredskap inför framtida underhållsutgifter 
o Ge redskap till att jämna ut kostnader 
o Faktaunderlag för årligt avsättningsbehov för underhåll 

 Minska andelen akut underhåll 
 Ge tidsintervall för underhåll och enkelt kunna följa upp och omprioritera 

åtgärder 
 

Underhållsplanen innehåller uppgifter om allmänna anläggningar på en övergripande nivå som 
staden äger och sköter. Underhållsplanen innehåller en bedömning av det periodiska 
underhållsbehovet under kommande 7 år likt SKR rekommendation och kommunens nuvarande 
långtidsbudget. I praktiken behöver det långsiktiga underhållsbehovet planeras på längre sikt än 
så, dock så behöver det periodiska underhållet komma igång på en så pass kvalitativ nivå att 
underhållsplanen på sikt kan utökas till en 20-årsperiod eller längre. Ambitionen för 
underhållsplanen är att inkludera åtgärder som krävs för att bibehålla anläggningarnas hela 
livscykel, även om endast 7 år är upptaget i detalj. 

 

1.1 Andra versionen 
Detta är andra versionen av Tekniska enhetens underhållsplan vilket innebär att planen 
kommer att vara under uppbyggnad den närmaste åren innan den kan ses som förhållandevis 
komplett. En rimlig takt i uppbyggnadsarbetet är att det finns en heltäckande underhållsplan att 
tillgå runt åren 2023-24. Bakgrunden till att planen inte är komplett är för att stora delar av de 
anläggningar som staden äger och förvaltar inte är inventerade i tillräcklig omfattning.  

Enkelt uttryckt innebär det att staden i dagsläget saknar kunskap om vissa delar av stadens 
anläggningar, vilket skick det är samt vad detta innebär i funktionalitet och kostnader.  
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2. Bakgrund 
Stadens gator och parker representerar ett stort värde för kommunen. Kvaliteten på 
underhållsinsatserna har stor betydelse för brukarens säkerhet och framkomlighet på, samt 
upplevelse, av gatunätet. Vidare ska underhållet upprätthålla anläggningarnas förväntade 
livslängd genom att skydda den underliggande konstruktionen. Dessutom påverkas andra 
investeringar i form av ledningsnät som går djupare in i t.ex. vägkroppen av vägstandarden. 
Eftersatt underhåll kan på sikt få allvarliga konsekvenser för ekonomi, säkerhet och kvalitet.  

Tekniska enhetens underhållsuppdrag är att vidmakthålla infrastrukturens funktion. Det innebär 
att de tilldelade medlen för underhåll ska fokusera på att hålla infrastrukturen på samma 
funktionella nivå som den är byggd för. Enhetens löpande arbete med underhållsplanering har 
varit ostrukturerad vilket har resulterat i svårigheter med att kunna beskriva bristen och 
problematiken med ett bristfälligt periodiserat underhåll ackumulerat under lång tid. Sedan 
2018 har ett omfattande inventeringsarbete genomförts på stadens gatunät vilket i dagsläget 
innebär att det är uppmätt och besiktat. Under 2021 har inventeringar av belysning, 
strandskoningar och lekplatser. Inventering av broar, parker och badplatser har påbörjats under 
2021. 

Utgångspunkter för underhållsplanering 

Underhållsplanens syfte är att beskriva anläggningarnas skick och därigenom vilka ekonomiska 
medel som krävs för att säkerställa att rätt underhåll sker. 

Avgörande för behovet av underhåll och reinvesteringar är anläggningarnas tillstånd och hur de 
används. Underhållsbehovet ökar progressivt vid långvarig nedbrytning utan förebyggande 
underhåll. Tekniska enhetens mål är därför att skapa större utrymme för förebyggande 
underhåll, eftersom det ger ett robustare system med mindre behov av avhjälpande underhåll. 
Detta minskar de störningar i trafiken som medför stora samhällskostnader.  

 

 

Det tekniska tillståndet på anläggningar bedöms på en skala från 0-3 vilket är en generell 
standard i att bedöma anläggningars tillstånd på ett enkelt och användbart sätt.  

Bedömning Förklaring 

0 Nyskick. Inga fel eller brister 

1 Bra skick. Slitet på vissa ställen men i fullt funktionsdugligt skick. 

2 Slitet. Brister som ännu inte påverkar funktionen men som behöver 
åtgärdas inom när framtid. 

3 Akut. Brister och fel som påverkar funktionen har uppkommit eller 
uppkommer när som helst på grund av eftersatt underhåll. 
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Vad ska underhållsplanen innehålla? 

 Kort beskrivning av stadens anläggningar på allmän platsmark uppdelat på typ 
av konstruktion 

 Sammanfattning av mängder, ytor och känd information 
 Beskrivning av konstruktionernas skick 
 Beskrivning av ekonomiska nyckeltal 
 Beskrivning av dagens periodiska underhåll i ekonomiska termer 
 Beskrivning av behov av underhåll i kostnader per år 
 Plan för det fortsatta arbetet med underhållsplanen och det periodiska 

underhållet 
 

3. Gator och vägar 
Gatu- och vägbeståndet är stadens största sammanhållande anläggning och arbetet med en 
genomgripande inventering av längd, bredd och skick har pågått sedan 2018. 

 

Beskrivning av anläggningen 

Vaxholms stad har ca 32 km gator, från lågtrafikerade återvändsgator till tungt trafikerade 
kollektivtrafikgator. Majoriteten har asfaltsbeläggning och en minoritet består av granitsten 
eller är grusvägar med granitstensrännor. Till gatuanläggningen räknas även 17 km gångbanor, 
15 km Gång & Cykel-vägar, 3 stycken torg och ca 40 stycken parkeringsytor. I förvaltningens 
databas sparas bredd på gatorna så att det ska gå att räkna på kostnader och nyckeltal på 
kvadratmeternivå. 

Gatans skick försämras kontinuerligt med att den åldras. Vaxholm stad räknar med att en 
nylagd gata håller i medel 20 år innan det är dags för periodiskt underhåll igen. Eftersom 
gatorna förfaller i olika takt beroende på trafikintensiteten; och en andel gator läggs om varje 
år, inventeras hela anläggningens skick årligen av förvaltningen. Varje del graderades i fyra 
standardiserade kategorier av slitage där 0 indikerar nyskick, se grön färg nedan; 1 indikerar lite 
slitage men att funktionen upprätthålls; 2 anger sliten gata där asfalten har sprickor så att 
funktionen äventyras och ett behov av underhåll finns; och 3 anger ett akut underhållsbehov på 
grund av potthål och krackeleringar. 

Vägsystemets funktion påverkas direkt av anläggningens tekniska tillstånd, som i sig påverkas av 
yttre påfrestningar som exempelvis väder och trafik. När en anläggning bryts ned försämras 
dess tekniska tillstånd, och till slut är tillståndet så dåligt att en funktionsbrist uppstår. Det kan 
exempelvis röra sig om att en väg är så spårig eller ojämn att det inte går att köra i den 
hastighet den byggdes för. För att undvika att en funktionsbrist uppstår måste underhåll som 
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förbättrar väganläggningens tillstånd utföras innan tillståndet blivit för dåligt. En grund för att 
planera underhåll är därför att ha kännedom om vägsystemets tekniska tillstånd 

 

 

Den senaste inventeringen från våren 2020 gav en heltäckande status för hela den kommunala 
gatuanläggningen. I tabellen nedan syns exempel på gator ur varje kategori sedan följer ett 
fulltäckande resultat i diagrammet. 
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3

Normalt slitage

Vägars generella nedbrytning
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Resultat av förvaltningens senaste statusinventering. 

Statusen ger en tydlig nulägesbild av gatuanläggningens totala skick, det vill säga andelen gator 
på respektive färg rött, gult och grönt.  

 

Exempel där gatornas slitage och skador inventeras och vägar graderas från 0 till 3. 

Gradering Exempel på gata Beskrivning 

0 (grön) Eriksövägen vid maren Nyskick. 

1 (grön) Karl Martins väg Bra skick. 

2 (gul) Pålsundsvägen Slitet. 

3 (röd) Överbyvägen Akut. 

 

9%

36%

30%

25%
"0" Jämn och hel asfalt

"1" Sliten få sprickor

"2" Sprickor och skarvar

"3" Krackelerad med potthål

Status 2020
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Klass 0 – Eriksövägen  Klass 1 - Karl Martins väg 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klass 2 - Pålsundsvägen  Klass 3 - Överbyvägen 
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Karta 1 - Visar de gator med status 3 - Akut skick 

Kända brister i gatunätet 
 Utformningen av gator som tar bättre hänsyn till oskyddade trafikanters framkomlighet 

försvåras av trånga utrymmen, främst på central Vaxön men även på övriga områden. 
Förvaltningen kartlägger var gestaltningen behöver ses över för att kunna förbättra 
detta. 

 Tidigare asfalteringar av grusvägar har skett utan att den tidigare grusvägens höjder 
eller avrinning justerats. Detta har lett till feldosering mot dagvattenbrunnar och att 
vägen hamnat högre än omkringliggande hus så att lågpunkter bildats invid husgrunder 
där det samlas vatten som skadar fastigheterna. Grus- och asfaltsvägar har olika 
dosering och grundläggning, vilket leder till att en grusväg som asfalteras över utan 
förberedande grundläggning spricker upp snabbt. Förvaltningen kartlägger vilka gator 
som har dessa problem. 

 Generellt finns feldoserade vägar som leder dagvatten till lågpunkter eller in på privata 
fastigheter. Förvaltningen jobbar kontinuerligt med felavhjälpning i ärenden som 
kommer till kännedom samt kartlägger vilka gator som har dessa problem. 
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 Dålig grundläggning på Överbyvägen som delvis är grundlagd i våtmark vilket leder till 
att vägen sjunker och långsamt glider ut i våtmarken.  

 Sjunkhål och slukhål på grund av dåliga fyllnadsmassor i de centrala delarna av Vaxön. 
 

Ekonomi 

Förvaltningen använder sig av statusinventeringen från 2020 som ett utgångsläge för att 
prognosticera det framtida slitaget och kunna planera nyinvesteringarna. Prognoserna nedan 
visar hur fördelningen i de fyra kategorier bör se ut med den budget som låg 2020. 

Fram till 2020 åtgärdade staden gatunätet för 3,5 mkr, då beräknades att för att bibehålla 
dagens standard skulle ett tillskott på minst 1 mkr behövas årligen till 4,5 mkr. Problemet var 
alltså att gatunätet för varje år sakta försämrades på grund av det naturliga slitaget är snabbare 
än reinvesteringstakten.  

Prognosen som togs fram 2020 var att gatunätet sakta försämrades ytterligare och prognosen 
för 2026 blev att vägnätet ytterligare försämras och att andelen gator i klass 3 (röda) uppgår till 
38 %. 

Anledningen till att andelen röda gator växer sig större är att för varje röd väg som nyläggs till 
grön så slits två gula vägar ner till rött. Kostnader för att åtgärda slitaget och återställa en röd 
gata till grön är klart högre än att lägga om en gul gata. Det kan alltså vara ekonomiskt 
försvarbart att med dagens budget prioritera omläggning av gula gator framför röda gator för 
att förhindra att andelen röda gator växer sig större.  

 

Ekonomiskt sett vore det önskvärt 
att inte ha några gator på 3, 
eftersom det medför merkostnader 
i form av potthålslagning, 
fördyrande akutåtgärder, 
avstängningar och i vissa fall 
kostsamma reparationer i 
vägkroppens djupare lager. Till det 
ska läggas samhällskostnader som 
följer av avstängningar, 
framkomlighetsbekymmer och 
fordonsskador när till exempel en bil 
kör ner i ett potthål. 

 

Med hjälp av statusinventeringen från 2020 och den inventering om gatornas längd, bredd och 
trafikintensitet som pågått sedan 2018 har en underhållsskuld beräknats. Underhållsskulden ska 
ses som den summa som staden skulle behöva för att få alla vägar till nyskick igen. 
Underhållsskulden 2020 låg på 65 miljoner kronor och växer med ungefär 4,5 mkr årligen, varför 
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en gatubudget på 4,5 mkr behövs för att hålla underhållsskulden på samma nivå långsiktigt. Då 
vi har många gator förväntar man sig inte att hela skulden skall kunna avbetas vid något tillfälle. 
Det är inte heller önskvärt att till exempel rusta upp en gata i bra skick till nyskick. Målet är att 
långsiktigt ha en 20-årsplan på planerade investeringar i gatunätet, förväntningen är att 
förvaltningen kan presentera en uppdaterad 7-årsplan år 2022.  

Från och med 2021 bedömer förvaltningen att stadens reinvesteringstakt på gatunätet har ökat 
och nu är högre än slitaget, så i praktiken förbättras gatunätets standard för varje år. En ny 
beräknad underhållsskuld och prognos förväntas tas fram under 2022. 

 

 

 

Analys 

Vaxholms stad har idag på 25% av vårt gatunät status 3 ”Röd färg”. Enligt en undersökning av 
SKL Sveriges Kommuner och Landsting så ligger snittnivån i Sverige på 18 % samtidigt som 
beräkningar och mätningar visar att nivån inte bör överstiga 5 % med tanke på 
kostnadseffektivitet, säkerhet mm. De bästa kommunerna i landet ligger på ungefär 8% i 
dagsläget vilket i sammanhanget inte heller är optimalt men fullt ’godkänt’.  

Plats Andel röda gator, % av total 

Medelsvensk kommuns status 18 % 

Bästa kommunerna i landet 8 % 

Vaxholms stad 25% 

Inventering av status i svenska kommuner, gjorts av SKR Sveriges Kommuner och Regioner. 

 

För att gatunätet skulle komma till samma nivå som snittet i Sverige (18 % rött) skulle ett 
tillskott på 1,8 mkr årligen krävas. För att komma till en optimal nivå (max 5 % rött) behövs ett 
tillskott på 2,5 mkr årligen. Detta skulle innebära att staden kunde börja minska 
underhållsberget, dvs andelen vägar som är i klass 3 (röda) minskar över tid och därigenom på 
sikt förbättra vägarnas skick. 

Årlig kostnad vägunderhåll Effekt 

3,5 mkr (dagens nivå) Antalet röda gator eskalerar. Potthål och 
framkomlighetsproblem ökar snabbt. 
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4,5 mkr Antalet röda gator ökar sakta. Potthål och problem fortsätter 
öka långsamt 

5,3 mkr Antalet röda gator till genomsnittet i Sverige (18 %). Potthål 
och framkomlighetsproblem kvarstår 

6 mkr Antalet röda gator minskar på sikt till 8%. Potthål och 
framkomlighetsproblem minskar på sikt men kvarstår i mindre 
mängd 

 

3.1. Dagvattenbrunnar 
Dagvattenbrunnarnas syfte är att leda bort vatten från vägarna i syfte att minska riskerna för 
översvämningar, halkskador och vattenskador som erosion eller frostsprängningar. 
Dagvattenbrunnar ligger ofta i direkt anslutning till gator och vägar och ingår därför i den 
budgeten. 

 

Beskrivning av anläggningen 

Vaxholms stad har bedömer att det finns ungefär 500 brunnar och innehar ansvaret för galler, 
brunn samt ledning till stam, sedan ansvarar Roslagsvatten för själva huvudstammen. 

 

Ekonomi 

En brunns livscykel är ca 100 år och staden har ca 500 stycken vilket innebär att ca 5 brunnar 
bör bytas varje år för att bibehålla tänkt funktion. Idag är det periodiska underhållet på ca 1 % 
av brunnarnas bestånd och anpassas efter rådande bebyggelse och dagvattenförhållande. 
Arbeten utförs i samband med övriga gatuarbeten och ligger under gatubudgeten, i dagsläget 
ligger det periodiska underhållet på ca 500 000 kr / år. 

 

Analys 

Kända problem med brunnarna är att med tiden ändras den byggda miljön så att brunnarna 
hamnar på olämpliga platser. Gamla bygg fel och felkopplade brunnar existerar också. Därför 
inventerar nu förvaltningen samtliga brunnar som ska utmynna i en mer detaljerad 
brunnskarta där fel och brister kan kartläggas och åtgärdas, detta arbete görs även i 
samordning med Roslagsvatten. Brunnarna utgör stommen i Vaxholms dagvattenhantering och 
det är viktigt att de fungerar. 
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4. Broar 
Broar är ett byggnadsverk vars syfte är att leda en trafikled över ett hinder såsom vattendrag 
eller motsvarande. Broar motsvarar en betydande ekonomisk investering och är därigenom 
viktiga att underhålla för att tänkt funktion ska bibehållas. 

 

Beskrivning av anläggningar 

I Vaxholm finns sju broar: 

Bro Storlek Skick Underhållsbehov 

Engarn Liten Inventering av 
åtgärder pågår 

 

Söderkullasund Stor Inventering av 
åtgärder pågår 

 

Kullö norra Mellan Inventering av 
åtgärder pågår 

 

Kullö södra Mellan Inventering av 
åtgärder pågår 

 

Idrottsvägen Mellan Inventering av 
åtgärder pågår 

 

Fredriksberg Stor Inventering av 
åtgärder pågår 

 

Pålsund Stor Bärighetsberäkning 
pågår 

 

 

Kunskapen om stadens broar är utifrån deras placering men inventering utifrån deras skick är 
för närvarande bristfällig, det finns broar som är noggrant besiktade medan andra broar saknar 
ett relevant underlag. En okulär besiktning har gjorts på samtliga broar där synliga brister 
inventerats och kommunen jobbar på att ta fram en åtgärdsplan för dessa brister. På 
Pålsundsbron utförs nu en förnyad bärighetsberäkning.  

 

Ekonomi:  

I dagsläget behövs det en inventering och kostnadsberäkning för att beräkna vilket årligt 
periodiskt underhåll som krävs för att vidmakthålla broarnas funktion. Den besiktning som 
gjorts i år ska ligga till grund för hur det framtida inventeringsarbetet utformas, då mer 
grundläggande besiktningar görs och underhållet planeras för varje unik bro. 
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Analys 

Flera av broarna har idag ett okänt underhållsbehov. Pålsundsbron är den mest inventerade och 
där föreligger det inom en 2-årsperiod åtgärder som måste sättas in för en kostnad på ca 
500 000 kr. Framförallt måste en fördjupad besiktning av broarna genomföras, förslagsvis en 
bro per år. Ett rimligt antagande är att brounderhållet i ekonomiska termer kommer att uppvisa 
stora behov framöver. 

 

4.1. Vägbankar 
Vägbankar är ett samlingsnamn för ytan som håller upp en yta, såsom en väg eller liknande. En 
vägbank kan vara en mur, en terrass m.m. och kan liknas vid en kajkonstruktion. 

 

Beskrivning av anläggningarna 

Vaxholms stad har kännedom om fem stycken vägbankar under vårt ansvar, varav två är 
upptäckta i sent skede det senaste året. Det finns flertalet murar och banker i Vaxholms stad i 
närheten av gatuanläggningen men de fem som Vaxholms stad har identifierat som 
kommunens är de som är viktiga för väganläggningens uppbyggnad. De är samtliga 
kallstensmurar och är därmed lagda för minst 100 år sedan varför ritningar och kunskap om 
hur de är utformade saknas och därmed kan inte skicket bedömas. På de murar där rörelser 
misstänks utför förvaltningen lasermätningar för att upptäcka eventuella brister vilket leder till 
nedklassningar i bärigheten för vägbanken. 

 

Ekonomi 

Vid eventuella rörelser eller risk för ras räknar förvaltningen att ett projekt för varje vägbank 
får öppnas med en separat budget som kostnadsberäknas då. På kort sikt ses inga direkta 
ekonomiska behov. 

 

Analys 

En anläggning som en kallstensmurad vägbank kan i teorin stå hur länge som helst om 
trafiklasten regleras. Därför ser förvaltningen inget behov av reinvesteringar i vägbankarna i 
dagsläget och att det är mer ekonomiskt försvarbart att mäta och hålla koll på anläggningen. 
Exempelvis har Vägbanken på Hamngatan mot Kolerakyrkogården fått en nerklassad bärighet 
sedan 2018 och förvaltningen mäter sedan dess kontinuerligt rörelser i vägbanken. 
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Karta 2 - Stadens broar och vägbankar 

 

5. Trappor 
En trappa är en konstruktion ämnad att underlätta passagen mellan två skilda nivåer. Trappor 
motsvarar en medelstor ekonomisk investering 

 

Beskrivning av anläggningar 

Trappornas placering och utsträckning finns inventerad och karterad, även vilket materialval 
trapporna består av finns angivet. För varje enskildtrappa finns även en enskild inventering med 
bild och antal trappsteg. Generellt är Vaxholms stads trappor inte tillgänglighetsanpassade men 
det finns ändå trappor med barnvagns- och cykelramper. Detta innebär svårigheter vid 
renovering. 

 

Ekonomi 
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Generellt är en trätrappa billigare än en betongtrappa som är billigare än en granittrappa. 
Däremot kan det vara ekonomiskt försvarbart att inte alltid bygga trätrappor eftersom betong 
och granit håller längre.  

 

Analys 

I dagsläget besiktigar kommunen trappor och bygger om dem vid behov. Förvaltningen räknar 
på att det kostar ungefär 700 000 kronor per sjuårsperiod att hålla samtliga trappor i befintligt 
skick.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Belysning 
Belysningsanläggningarna består av stolpar, kabel, kabelskåp, armatur, lampor och annat som 
är nödvändigt för belysning. Det långsiktiga underhållet ska inriktas mot att bevara 
belysningspunkternas tekniska livslängd samt att upprätthålla nya säkerhets- och miljökrav. 

 

Beskrivning av anläggningar 

Vaxholm bedömer att vi har mellan 2500 och 3000 ljuspunkter. Det finns dokumentation på 1 
943 ljuspunkter men det finns kännedom om ljuspunkter som inte är dokumenterade. Bland 
annat: 

 Skolgårdar, där sannolikt mycket men inte all belysning försörjs av gatubelysningen 
 Tynningö där Vaxholm stad förvaltar belysningen på Trafikverkets vägar 
 Ny belysning som har satts upp av Vaxholm stad under 2014-2019 då Tekniska enheten 

saknat bemanning. 
 Ny belysning som har överlämnats till Vaxholm stad i samband med exploatering före 

Rindö hamn som är det första projektet där Vaxholm stad ställt krav på dokumentation. 
 Säsongsbelysning saknar dokumentation. 
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I det dokumenterade beståndet finns det flera olika sorters stolpar, armaturer och lampor. 
Kända brister som behöver åtgärdas är bland annat: 

 3 stycken kablar som ligger öppet sedan 2017 på grund av att grävarbetena har blivit 
stoppade av Trafikverket 

 Cirka 30 stycken trästolpar som innehåller miljöfarliga kemikalier 
 Cirka 120 stycken rostangripna stolpar som kan ramla 
 Cirka 50 stycken kvicksilverlampor som inte längre får säljas 
 Cirka 2 km luftledningar där Vaxholm stad i framtiden riskerar att få ta över el-ansvar 

för när andra ledningsägare avvecklar sina luftledningar 
 

Den äldre belysningen som finns inom staden är odokumenterad till stor del och där visar de 
stickprov som genomförts att skicket många gånger inte är bra. Till exempel är utebelysningen 
på skolor och vägföreningar där dokumentation saknas, i mycket sämre skick än det generella 
beståndet av gatubelysning.  

Det vi vet kring belysning på skolgårdar är att belysningen på Rindö skola helt försörjs av 
gatunätet och att belysningen på Resarö skola till 50 procent försörjs av gatunätet. Rindö skola 
hade enbart kvicksilverbelysning och är nu ersatt med LED på tillfälliga fundament som står på 
asfalten. Resarö skolas el försörjer halva skolan, halva gångvägen mellan Resarö skola och ICA 
Resarö samt Svenska kyrkans utomhusbelysning på Resarö. Anledningen att dessa objekt är 
kända beror inte på inventering utan det har uppdagats i samband med lagningar av kabelbrott. 

Gällande enskilda vägar är det dokumenterat att Vaxholm stad skall sköta belysningen på bland 
annat Skarpö, Militärvägen och Vegabacken. Det är dock inte klarlagt varför Vaxholm stad 
sköter belysningen på vissa enskilda vägar men inte andra. Det finns enskilda vägar som inte är 
dokumenterade alls men där Vaxholm stad sköter belysningen ändå. Detta beror bland annat 
på oklarheter kring drift och skötsel sedan militären avvecklats. Till exempel finns inte 
belysningsanläggningar med i vissa anläggningsregister för vägföreningar och det innebär att de 
inte har ansvar för dessa. Vaxholm stad har sett till att dessa i vissa fall fortsätter att lysa utan 
att det finns dokumentation på detta. 

Att Vaxholm stad ansvarar för belysning på statliga vägar antas bero på att staten som är 
ansvarig för vägen meddelat att belysning inte behövs och då har kommunen tagit över 
ansvaret. Vi har inte hittat dokumentation på att det är på detta sätt som det gått till i Vaxholm 
men vi vet att detta är anledningen till att det ser ut så i många andra kommuner. 

Vaxholms situation är inte unik, och går man tillbaka till år 2000-2010 kan vår nuvarande 
situation anses vara ett normalläge för kommuner som inte är storstäder. Idag har många 
kommuner genomgått en resa för att dokumentera, reda ut och fastställa underhållsplaner och 
driftsrutiner för gatubelysning.  

Utöver rent tekniska problem finns det en upplevd försämrad kvalitet i samband med att 
Vaxholm stad har bytt ut kvicksilverlampor mot mer miljövänliga alternativ. Till viss mån anses 
försämrad kvalité även bero på att träd skymmer ljuspunkterna. Detta har medvetet inte 
åtgärdats eftersom träd kan vara viktiga och det kan i många fall vara lämpligare att byta ut 

78



Rapport 
 
 

18 av 32

belysningsstolpen än att skada ett träd. För att komma vidare i denna fråga krävs en beslutad 
prioritering. 

 

Ekonomi 

Hittills har underhåll och nybyggnad skett inom befintlig ram samt att många ljuspunkter har 
överlämnats via olika avtal för kommunen att sköta utan tillförda resurser för att sköta dessa. I 
vissa fall är dessa stolpar specialgjorda designstolpar som är båda dyrare och svårare att sköta.  

I samråd med SKR och belysningsansvariga för kommuner i regionen kan vi konstatera att ett 
lämpligt nyckeltal för belysning är 500 kr/stolpe i drift och då ingår el samt att laga trasiga 
lampor. Avskrivning, kabelbrott samt lagning av påkörda stolpar ingår inte i detta nyckeltal. 
Med bättre dokumentation och data kan vi ta fram bättre nyckeltal som passar våra 
förhållanden. Våra kostnader ligger på omkring 1 000 kr/ljuspunkt. 

 

Analys 

Det är känt att det finns mycket utmaningar inom området utomhusbelysning och här saknas i 
viss mån intern kompetens inom belysningsområdet. Det finns också utmaningar i nuvarande 
avtal och att en upphandling bör göras då den senaste skedde i samband med när Vaxholm stad 
sålde elverket och har de har bytt ägare flera gånger sedan dess. Ny upphandling kan dock inte 
ske före att anläggningarna är inventerade och besiktade. 

I jämförelse med andra kommuner är detta inte unikt men här finns en betydande utmaning 
som flera andra kommuner har genomgått. Att få ordning på all belysning med kartunderlag, 
standarder och rutiner uppskattas ta 3-4 år om förutsatt att resurser tillsätts.  

En orsak till att många kommuner har haft och delvis har liknande problem tros vara försäljning 
av elverk och elnät. Gatubelysning har i regel på ett eller annat sätt utnyttjat kunskap, 
kompetens och i vissa fall ekonomi från lokala elverk som numera ofta har sålts till andra 
aktörer. 

 

Exempel på kända problem 

 Upplevd försämrad kvalitet vid utbyte av kvicksilver till led 
 Eon:s nedstängning av luftledningar är utanför stadens påverkansgrad och kan i värsta fall 

tvinga fram kostnader i underhåll om kommunen inte vill ta över elsäkerhetsansvar för 
luftledningar i trästolpar 

 Det är oklart varför viss belysning finns inom stadens uppdrag, exempelvis på vissa enskilda 
vägar men inte andra. Vissa enskilda vägar är dokumenterat att staden har ett ansvar medans 
andra är oklara, bakgrunden är oklar. Vaxholm stad sköter idag belysning på vissa enskilda vägar 
på Rindö där dokumentation saknas helt. 
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 Det finns flera platser där gatubelysning som bekostas av skattekollektivet försörjer belysning 
som skall finansieras på annat sätt. Här finns t.ex vissa skolgårdar och enskilda vägar. Problem 
förekommer även åt andra hållet där fastighet eller vägförening försörjer belysning på allmänna 
vägar. 

 Det finns anläggningar som är påkopplade och tar ström från belysningen, exempelvis routrar 
till boende för nyanlända, busskurer samt parkeringsautomater är saker staden känner till men 
som inte är dokumenterade. 

 Besiktningsanmärkningar från Rindö hamn där gatubelysningen försörjer privata fastigheter och 
tvärt om och ingen tidsplan finns från exploatör som nu har sålt verksamheten. 

 Papperskablar finns på bland annat på Lägret på Vaxö och vid infartsparkeringen till Färjan på 
Rindö. Dessa brinner med tiden upp och behöver då bytas vilket är ett mer omfattande arbete 
än ett vanligt kabelbrott. 

 

 

7. Markförvaltning 

Allmänt 

Inom markförvaltning ryms bland mycket annat stadens skogsområden. Dessa kommer fortsätta 
arbetas med under åren genom exempelvis gallring och omhändertagande av skogen. Målet är 
också att öka förståelsen bland medborgarna för de åtgärder vi genomför i kommunen samt 
naturens värde. Ett ökat tankesätt av att gynna insekter och andra viktiga bestånd i naturen 
kommer planeras. Det kan ske exempelvis genom att lämna död ved i skog. Kommunen har en viktig 
roll att spela, då vi inte har samma syfte med vårt skogsbruk som många privata markägare. Att en 
skog ser ”skräpig” ut är inte detsamma som att den är vanvårdad. Arbetet behöver balanseras 
mellan medborgarnas möjlighet att nyttja skogen, samtidigt som skogen, växterna, insekterna och 
djuren måste få möjlighet att frodas på ett bra sätt. 

En fortsatt kartläggning och bekämpning av invasiva arter kommer göras. Exempelvis parkslide, 
granbarkborre och jättebjörnloka. Vi kommer följa framstegen i bekämpning av invasiva arter, 
samtidigt som vi undersöker vad som är mest lönsamt och effektivt för bekämpning av våra 
bestånd. Undersökningar kommer också göras i hur vi bestånd som befinner sig på privata 
markägares marker och riskerar spridning till våra egna. Ett ökat samarbete mellan kommunen, 
föreningar och privatpersoner kommer göras för att få ett effektivt bekämpande. 

Granbarkborre har påträffats på Resarö och Kullö. På Kullö har ett samarbete inletts med 
samfällighetsföreningen där Mellanskog kommer att fälla granar angripna av granbarkborre under 
slutet av år 2021, vilket även kan gå in på år 2022. Ett fortsatt arbete med kartläggning av 
granbarkborre kommer göras. 
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När det kommer till allmän platsmark kommer ett fortsatt arbete ske med att tydliggöra våra taxor 
och på så sätt se till att de tillstånd som behövs för nyttjande av allmän platsmark söks och söks på 
rätt sätt. Tydligare riktlinjer för nyttjande av allmän platsmark ligger också i tiden att uppdatera. 

Ekonomi 

Genom inkomster för nyttande av allmän platsmark ser den framtida ekonomin positiv ut för 
markförvaltningen. Mycket arbete är dock eftersatt i skogar, vilket framförallt kräver resurser i form 
av arbetstid genom markförvaltarrollen, men även ekonomiska resurser blir nödvändiga för att 
uppfylla målen. Strandskoningar är något som i framtiden kommer bli aktuellt att upprusta, vilket 
kommer leda till en mycket ansträngd ekonomi inom markförvaltningen om inte extra medel 
avsätts.  

Positivt vid gallring i våra skogar är att entreprenören i många fall kan ta vara på virket. I de bästa av 
världar (vilket finns en rimlig chans att uppnå här) bli arbetet självförsörjande eller genererar endast 
en mindre kostnad för kommunen. Det kommer dock kräva mycket resurser i form av arbetstid för 
att upphandla, planera gallring och svara på medborgares synpunkter kopplat till åtgärderna på ett 
fullgott sätt.  

Analys 

Markförvaltarrollen innefattar en stor mängd arbetsuppgifter som sträcker sig från avtalsskrivning 
till fällning av träd. Det största hindret för framtiden är i huvudsak inte de ekonomiska, utan den 
arbetstid som kommer behöva läggas för att uppnå önskade resultat. I huvudsak ser ändå 
markförvaltningens roll positiv ut och de viktigaste projekten kommer kunna hanteras.  

Ett osäkert kort är bekämpningen av invasiva arter och insekter. Här är det svårt att förutse vilka 
resurser som kommer krävas och hur snabbt bekämpning ska ske.  

 

8. Hamn- och båtplatser 
 

8.1 Handelshamnar 
En handelshamn är en hamn där det bedrivs handel och som är viktig för det lokala näringslivet 
och fartygstrafik. Dessa består oftast av kajer, väntkurer, belysning, informationstavlor och 
motsvarande.  

Beskrivning av anläggningen 

Begreppet hamn/kajanläggningar definieras av bryggor, kajer, pirar och till dessa hörande 
områden som iordningställts för förtöjning av båtar eller fartyg. Väl fungerande 
livräddningsutrustning bör även finnas nära vatten där det rör sig mycket folk. Den som arbetar 
eller vistas i hamnen regelbundet löper stor risk att drunkna vid fall i vattnet.  Behovet kan vara 
extra stort vid djupt vatten, speciellt där barn och äldre vistas nära vattnet, och framförallt på 
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broar och gångvägar. Vaxholms stad har idag 4 st. s.k. handelshamnar, dessa är: Österhamnen, 
Söderhamnen, Västerhamnen samt Estlandskajen.   

Ekonomi 

Österhamnen, Söderhamnen och Västerhamnen hanteras för närvarande inom det separata 
Kajprojektet och kommer att byggas om och hanteras i separat ordning. Estlandskajen ingår inte 
i kajprojektet men den är inventerat och i känt dåligt skick. Estlandskajen kommer att nyttjas i 
kaj projektet för omlastning men det ingår inte att laga den. 

 

Analys 

Cirka 25% av gästhamnen är en option som vi projekterar för men som är upp till politikerna att 
besluta om den skall ingå. I och med att övriga kajerna hanteras i Kajprojektet utelämnas 
analysen.  

 

 

8.2 Gästhamnar 
 

Beskrivning av anläggningen 

Vaxholms stad ansvarar för gästhamnen. Gästhamnen är även inventerad i kajprojektet och 
undersökningar visar att underhållsbehovet i den grundläggande konstruktionen är stort under 
de kommande åren för att undvika ras inom de närmaste 10 åren. Underhåll av pontoner, 
förankringar, bryggor, bommar byggnader mm sker genom en gränsdragningslista i avtalet 
mellan staden och arrendatorn. Nytt avtal är tecknat under 2021 av fastighetsenheten. Delat 
underhållsansvar är fördelat mellan tekniska enheten och fastighetsenheten. 

Ekonomi 

Kajens skick bevakas i kajprojektet men underhållsbehovet ryms inte inom nuvarande ram.  

Analys 

Senaste årens investeringar har höjt tillgängligheten samt säkerheten runt hamnen. 
Anläggningens status bedöms ligga inom klass 2 till 3. 
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8.3 Småbåtshamnar 

 

Beskrivning av anläggningen 

Småbåtshamn – en plats eller geografiskt område som inrättats för att ge service till fritidsbåtar. 
Vaxholms stad har idag 6 st. småbåtshamnar där båtplatser kan hyras ut enligt fastställd taxa: 
Sågen, Lilla Skutviken, Norrbergshamnen, Norrhamnen, Ekuddshamnen, Vegabryggan. Till varje 
hamn hör exempelvis mark- och vattenutrustning som pontonbryggor, bojar, bommar samt någon 
form av kant-/strandskoning eller kaj. Efterfrågan på kommunala båtplatser platser är stort och 
möjligheten till ytterligare platser bör övervägas. Småbåtshamnarna dyk kontrolleras varje vår för 
att säkerställa funktionen på förankringar mm. Y-bomsystem är det vanligaste alternativet att 
förtöja på men även friliggande bojar erbjuds. 

Ekonomi 

Utöver löpande underhåll enligt avtal som erfordras under avtalstiden bör en utökning av 
båtplatser ske vid Norrbergshamnen och Lilla skutviken. En investering i pontoner kommer att 
behöva göras på ca en ponton per år under perioden 2021–2024 till en kostnad på ca 500.000 kr  

Analys 

Flertalet av de i sten- och träkonstruktioner förekommande kantskoningarna vid stadens 
småbåtshamnar är i ett dåligt skick och delar av skoningen har börjat rasa. En särskild inventering 
bör initieras i syfte att utreda om, när samt vilka åtgärder som bör genomföras och vilka kostnader 
detta genererar. Anläggningarnas status varierar men bedöms ligga inom klass 2 till 3. 
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Karta 3 - Kommunala småbåtshamnar med statusbedömning 
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8.4 Ångbåtsbryggor 

 

Figur 1 - Exempel på ångbåtsbrygga 

Beskrivning av anläggningen 

Skärgårdstrafiken transporterar mer än 1,8 miljoner passagerare per år i Stockholms skärgård. 
Även transporter av gods sker genom sjöfarten framför allt till de väglösa öarna i 
ytterskärgården. Sjötrafikbryggor, kallade ångbåtsbryggor, är därför väldigt viktiga. Vaxholms 
stad har drift och underhållerhållsansvar för 4 stycken bryggor belägna i Johannesberg, Rindö 
baden, Vegabryggan samt Ytterby brygga. Till bryggorna hör tillhörande utrustningar som 
exempelvis väntkurer, livräddningsutrustningar samt bärande konstruktioner som stenkistor 
eller strandskoningar. Konstruktionen på bryggorna varierar mellan stenkistor som basalternativ 
stående på pelare i metall. Generellt så är däcket gjutet. Johannesbergsbryggan kommer att 
under 2022 kompletteras med en väntkur samt el, detta som en motprestation till kajen. 

 

Ekonomi 

Utöver normalt underhåll så bör samtliga ångbåtsbryggor dykkontrolleras under vatten för att 
kontrollera och fastställa statusen. Dykning bör inplaneras med början 2022 för att möjliggöra en 
planering av tidsplan för ev. åtgärder. Kostnaden för dykningar ligger på ca 50 000 kronor per 
brygga. 

 

Analys 

Samtliga ångbåtsbryggor är i ett gott skick ovan ytan. Däremot har samtliga ångbåtsbryggor ett i 
övrigt okänt skick eftersom inventering under vattenytan inte är utförd. 
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8.5 Strandskoningar 
Beskrivning av anläggningen 

I Vaxholms stad finns många strandskoningar som håller uppe parker eller naturmark. Det finns 
kännedom om strandskoningar som har rasat, dessa bedöms dock inte utgör en fara för 
allmänheten. Förvaltningen kommer inte att föreslå att samtliga rasade strandskoningar ska 
åtgärdas därför att kostnaden överstiger nyttan om det tillexempel handlar om en utbyggd 
anläggning i naturmark eller vid en stig som inte vinterväghålls eller har belysning. 

Under 2021 har alla strandskoningar på Vaxön inventerats gällande vilket skick de har. 

Under 2022 får utförs en fördjupande inventering av respektive anläggnings nödvändighet för att 
kunna prioritera vilka som skall åtgärdas samt vilka som inte behöver återställas. Om en 
strandskonings bedöms farlig men inte nödvändigt är ett planerat ras ett alternativ för att ta 
bort riskerna för att personer eller egendom skadas. 

När arbetet på Vaxön är klart skall samma arbete utföras på Resarö och Rindö. 

 

Figur 2 - Exempel på kaj som håller på att rasa bakom hembygdsgården. Den har ett renoveringsbehov till 

en kostnad som kanske inte är motiverad med hänsyn till att den håller upp en stig som inte är belyst eller 

vinterväghålls. 
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Karta 4 - Visar de punkter som statusbedömts utifrån den okulära besiktningen 

 

9. Idrotts- och friluftsanläggningar 

Sett ur ett folkhälsoperspektiv och vårt välbefinnande är den vardagsnära naturen viktig och 
staden ansvarar för ett antal idrotts- och friluftsanläggningar i syfte att formerna för fysisk 
aktivitet. 

Beskrivning av anläggningen 

I Vaxholms stad finns ett antal anläggningar främst i form av ett utegym, vandringsleder, 
rastplatser, vindskydd samt elljusspår som vintertid nyttjas som skidspår om snömängden 
tillåter.  

Ekonomi 
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Utöver löpande underhåll enligt avtal så planeras inför friluftslivet år 2022 en investering på ett 
ute gym med möjlig placering vid Bygårdsgärde under 2022.Kostnad ca 400 000 kronor vilket 
ryms inom investeringsbudgeten. 

Analys 

Från Stockholms innerstad går det tio stora stråk av natur ut mot omgivande landsbygd. Dessa 
gröna kilar sträcker sig ut i alla riktningar vilket kräver samverkan. Gällande skötselavtal med 
statensfastighetsverk bör fortgå över tid. Anläggningarnas status är i förhållandevis gott skick 
och bedöms vara inom klass 0 till 1. 

 

10. Park 
Beskrivning 

Den gröna infrastrukturen i Vaxholms stad utgörs bland annat av lummiga och grönskande 
trädgårdar, ett viktigt natur- och kulturarv. Trädgårdarna hittas över hela kommunen men blir 
kanske tydligast på centrala Vaxön där bebyggelsen ligger tät. 

En annan del av kommunens gröna infrastruktur är de bostadsnära parkerna, som alla hittas på 
Vaxön. De större öarna som Resarö, Skarpö, Rindö och Tynningö har stora skog- och grönområden 
som på något sätt angränsar till bebyggelse men inga bostadsnära parker. 

Kommunens bostadsnära parker är relativt små men har till viss del en utvecklingspotential vilket 
bör tas till vara på.Flera av parkerna kan kopplas till historiska inrättningar och har ett kulturvärde i 
sig. Det har resulterat i att till exempel Officersparken och Johannesbergsparken har flera 
värdefulla, äldre träd vilket också ger ett naturvärde.  

Bostadsnära grönområden kan ha en god grund gällande natur- och upplevelsevärden i och med 
variation men kan samtidigt vara otillgängliga i allmänhet. Majoriteten av kommunens bostadsnära 
grönområdena är svåra att nå i förhållande till att det inte finns anlagda stigar och information. 
Undantag hittas i Blynäshagen, strandpromenaden utmed södra Vaxön samt på östra Rindö där det 
finns stigar i skogspartiet norr om Oskar-Fredriksborgsvägen. 

Ekonomi 

Utöver ordinarie driftbudget så kommer medel under åren 2022–2024 behövas tillföras för att 
påbörja ett arbete där en tydlig inriktning och målsättning för vad som ska uppnås i förhållande till 
möjligheter och funktioner 

Analys  

För att på bästa sätt utveckla och ta till vara på kommunens parker och grönområden behövs ett 
arbete påbörjas 2022-där en tydlig inriktning och målsättning för vad som ska uppnås i förhållande 
till möjligheter och funktioner. En förutsättning för en förbättrad folkhälsa i kommunen är att kunna 
nyttja bostadsnära parker och grönområden på lika villkor. Ofta behöver bostadsnära parker 
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uppfylla flera olika behov och parkernas kvalitet behöver därför vara hög. Till exempel kan 
multifunktionella ytor bidra med bullerdämpning och insynsskydd mot trafikerade vägar samt 
klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor, medan de också utgör områden för lek och 
rekreation. Kommunen bör vidare tillämpa verktyg som kompensationsprincipen och 
grönytefaktorn vid bebyggelseutveckling för att minimera risken att skada natur- och kulturvärden. 

Förstärk den biologiska mångfalden och gröna infrastrukturen genom till exempel vård av gamla 
träd, plantering av nya träd och rabatter. Minst 50% av planterade växter ska vara främjande för 
pollinerare och blomma hela säsongen (april-september). 

 

10.1. Lekplatser 

 

Figur 3 - Lägrets lekplats 

Beskrivning av anläggningen 

Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö enligt FN:s barnkonvention 
som Sverige har anslutit sig till. Det innebär bland annat att barns miljöer och lekplatser ska vara 
säkra och tillgängliga. Tekniska enheten ansvarar för drift och underhåll av 10st. offentliga 
lekplatser. Årligen så genomförs en besiktning av samtliga lekredskap enligt en EU-standard med 
nuvarande beteckning SS-EN 1176:2008 och 1177:2008. Förutom den årliga 
säkerhetsbesiktningen enligt standarden genomförs rutinmässiga visuella kontroller och 
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regelbundna funktionskontroller av våra entreprenörer. För redskap som utsätts för stora 
påfrestningar eller skadegörelse är veckovisa visuella kontroller nödvändiga. 

Ekonomi 

Kostnader för nyetablering av lekplatser inom kommunen enligt FN:s barnkonvention är idag 
svår att uppskatta.  

Analys 

Anläggningarnas status idag varierar men bedöms vara i hanterbart inom ramen under 
kommande 7-årsperiod. 

 

Karta 5 - Statusbedömning på stadens lekplatser 

 

90



Rapport 
 
 

30 av 32

11. Badplatser 

 

Beskrivning av anläggningen 

 

I Vaxholm så sköts drift och underhåll av de offentliga badplatserna av kommunen via tecknade 
entreprenörsavtal. Våra kommunala badplatser har gräsmattor, sandstrand, samt 
pontonbryggor, olika former av livräddningsutrustning men det finns också badplatser 
tillgängliga för allmänheten som saknar varje form av anläggning eller underhåll, till exempel 
naturliga stränder som ligger runt våra öar. Vaxholms stad har 10st. kommunala bad varav 2st. är 
klassade som EU-bad. Vattenprover tas på samtliga bad och genomförs enligt beslut från SRMH 
(4ggr/säsong) Efter analys av vattenkvalitén så anslås resultaten vid respektive bad. 

På badplatsens gräsmattor är det tillåtet med lek, och volleybollplaner finns anlagda på vissa. 
Hundar/hästar får inte rastas eller badas på badplatsen. Vanliga installationer på våra badplatser 
är omklädningsrum / hytt, hopptorn, fasta grillplats, papperskorgar, bänkar och bord. På 
sommaren sker utläggning av s.k. avgränsningar med linor mot sjötrafiken och badande.  

Årligen genomförs besiktningar både under och ovan vattnet av pontoner, bryggor, stegar, 
förankringar, hopptorn och badsäkerhet. 

Ekonomi 

Utöver löpande underhåll enligt avtal så erfordras under de närmaste åren en genomlysning 
gällande möjligheten till permanenta toaletter på Tenöbadet. Kostnad samt möjligheter är idag 
okänd. Nyinvestering i badhytten på Överby erfordras inom en snar framtid för ca 150 000 
kronor.  

Komplettering av badsand bör ske på samtliga platser under perioden 2021–2023 till en kostnad 
runt ca 300 000 kronor för samtliga bad vilket bör ökas i ramen under 2021–2023. 
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Analys 

Anläggningarnas status varierar i skick från klass 1 till 2 vilket på kort sikt är hanterbart inom 
ekonomisk ram men inom ett par år bör vissa investeringar genomföras.  

 

12. Bredband 

Beskrivning av anläggningar 

Elektronisk kommunikation krävs för att stadens verksamheter ska kunna kommunicera internt 
och externt ut på Internet. Tekniska enheten ansvarar för de passiva delarna i stadens interna 
nät för elektronisk kommunikation. De passiva delarna består av fiberledningar. Genom 
fiberledningar skickas ljussignaler mellan sändare och mottagare (aktiva delar av nätet) som 
ansvaras av IT-enheten.  

De större delarna av nätet ägs inte av staden utan hyrs av privata aktörer. I stort sett hela nätet 
på Vaxön hyrs mellan stadens verksamhetsfastigheter. Vissa korta sträckor från 
Borgmästaregården till Lekhagens Förskola, Framnäshagen och stadsarkivet ägs av staden.  

Svartfiber hyrs mellan kommunhuset och Resarö skola. Därifrån äger staden kanalisation och 
fiber till Överby Förskola. 

I dagsläget ligger verksamheterna på Rindö utanför stadens interna fibernät. Rindö skola är 
påkopplade genom trådlös förbindelse och Rindö förskola har fiber och är påkopplade på 
stadens nät via VPN.  

På Rindö har det förberetts kanalisation för fiber så att de kommunala verksamheterna ska ingå i 
kommunens interna nätverk. En sträcka kvarstår vilket planeras att nedläggas i samband med att 
Rindövägen GC-vägetapp 3 ska genomföras.  

Ekonomi 

Stadens hyra för det interna fibernätet ligger på ca 400 000 kr per år. Om staden ska äga sitt 
egna fibernät krävs en investering på 1-2 miljoner kronor. Detta skulle medföra att 
hyreskostnaderna sänks med ca 390 000 kr per år.  

Analys 

Anläggningarnas status är bra. Dock behöver staden utöka sin kapacitet för att kunna skapa 
fler digitala lösningar, till exempel larm och styrsystem för fastigheter. Tekniska enheten 
jobbar emot att försöka äga sitt egna fibernät på Vaxön. Detta skulle sänka 
hyreskostnaderna markant och staden kan själva utöka nätet i den mån som behövs.  
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13. Handlingsplan 2022
Det huvudsakliga arbetet kommer att fokusera på att fortsätta inventera och definiera 
anläggningarnas skick i syfte att skapa en övergripande kontroll över nivån på anläggningarna 
samt vad detta i förlängningen kommer att innebära i underhåll och kostnader.  

Fokus för 2022 kommer att bli: 
 Besiktning och skickbedömning av broar
 Extra fördjupning av A-besiktning på en bro
 Fortsatt inventering och identifiering av ledningsnät kopplat till belysning
 Fortsatt inventering av samtliga objekt och anläggningar
 Inventering av trappor med tillhörande ritningar, mängder och tillgänglighet.
 Utredning av lekplatser utifrån Barnkonventionen
 Tekniska handboken fortsätter att tas fram.
 Belysning i Ullbergska parken
 Utredning om egen fiber.
 Inventering av tillgänglighet övergångsställen
 Utredning av laddstoplar på allmänplatsmark/kvartersmark
 Fortsatt arbete utifrån trädvårdsplanen.

Det övergripande syftet kommer att vara att ta fram en förbättrad underhållsplan till 2023. 

Tekniska enheten arbetar utifrån ett flertal styrande dokument så som: 
 Grönplanen
 Blåplanen
 Belysningsplanen
 Avfallsplanen
 Dagvattenstrategi
 Skogsvårdsplanen
 Energiplanen
 Teknisk handbok
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Tjänsteutlåtande 
2021-11-23 

Änr TFK 2021/136.311 
1 av 2 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

Hantering av akut avstängning i Västerhamnen av Söderhamnen 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden för teknik, fritid och kultur besluta: 

- Söderhamnen lagas tillfälligt för att tung trafik skall kunna komma in till gamla Shelltomten samt
för att personbilar och eventuellt viss tung trafik skall kunna köra igenom resten av vägen.

Ärendebeskrivning 
I Västerhamnen finns en väg som heter Söderhamnen som blivit akut avstängd på grund av att slukhål 
upptäckts. Vägen är avstängd av säkerhetsskäl och kan inte öppnas utan betydande insatser. För 
närvarande vänder bussarna vid färjeläget vilket inte är långsiktigt hållbart. 

I det akuta skedet har trafik letts om i en enkelriktad slinga runt staden. Den ökade trafikmängden på 
övriga gator har inneburit att viss gatuparkering har behövt stängas av på grund av att räddningstjänsten 
ska komma fram. Vissa nya parkeringsplatser ska tillskapas, några av dessa har redan öppnats. För att få 
bort busstrafiken från färjeläget planeras åtgärder för att bussar ska kunna vända på gamla Shelltomten. 
Vägen till den gamla Shelltomten kan garanteras med hjälp av körplåtar. Dessa åtgärder beräknas kosta 
mellan 3 och 4 mkr varav ungefär hälften av kostnaderna finns kalkylerade i kajprojektet. 

Vägen är uppbyggd på stora stenblock med finmaterial och havsvattnet rinner under vägen och har 
eroderat bort allt finmaterial så att det uppstått stora hålrum under asfalten. 

Vägen ingår i kajprojektets etapp 2 som är beräknad att pågå mellan hösten 2023 och våren 2024. 
Kajprojektet utreder möjligheter att kasta om ordningen men det finns för och nackdelar med detta och 
det är upp till kommunstyrelsen att besluta hur kajprojektet ska agera. Fram till dess förvaltas vägen av 
nämnden för teknik, fritid och kultur.   

Tekniska enheten har identifierat 3 väga framåt. 

1. Öppna vägen med hjälp av körplåtar kostar ungefär 5 mkr och då kan inga av dessa kostnader
rymmas inom kajprojektet.

2. Öppna upp vägen som en grusväg för personbilar och eventuellt viss lastbilstrafik kostar ungefär
3 mkr och 2,5 mkr av dessa kostnader finns kalkylerade i kajprojektet

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Maria Poutamo 
Gatu- och parkchef 
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Tjänsteutlåtande 
2021-11-23 

Änr TFK 2021/136.311 
2 av 2 

 
 

3. Låta avstängningen vara kvar fram till att kajprojektet renoverar vägen, innebär ingen 
merkostnad men innebär att vägen är avstängd i flera år 

Bedömning 
Alternativ 2 med en grusväg bedöms vara det lämpligaste genom att vägen till en rimlig kostnad och till 
stor del kan öppnas för trafik, vilket innebär att stadens logistik med undantag av busstrafiken kan 
återgå till en mer normal situation. 

Måluppfyllelse 
Ärendet har akut karaktär. 

Finansiering 
Ärendet har akut karaktär och är därför inte finansierat inom budgeten. 

Då vissa kostnader finns kalkylerade inom kajprojektet finns det en möjlighet att kajprojektet kan stå för 
vissa kostnader genom att tidigarelägga planerade kostnader inom det akut avstängda området. Detta 
är dock ett beslut som tas av kommunstyrelsen. 

Förslagets konsekvenser 
Vägen kan tillfälligt öppnas för personbilar fram till och med att kajprojektet renoverar vägen. 

Uppföljning och utvärdering 
Den öppnade vägen måste bevakas, och det kan krävas att material fylls på för att vägen fortsatt ska 
kunna vara öppen. 

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

För kännedom: Robert Klingvall, sbf
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Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 
Fax: 08-541 331 74 

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

Org nr: 212000-2908 
Plusgiro: 5302-9435 

Stadsbyggnadsförvaltningen   
 
 
 

Akut avstängning av delar av Söderhamnsplan 

Söderhamnsplan mellan väg 274 och 20 m öster om Systembolaget är avstängd för all trafik. 
Trafiken leds om i en enkelriktad slinga runt stadskärnan. Transporter och boende kan ta sig in till 
parkeringen då vi lagt ut körplåtar som fördelar vikten. 
 

 

 

 
Den geotekniska undersökningen i sitt slutskede och redovisar vägens skick och hur finmaterialet rinner 
ut i vattnet och riskerar nya slukhål.  
 
Körplåtar har lagts ut för att fördela last och eliminera risken att däck kör ner i slukhål och personer i 
fordonet skadas. Omledning av trafik har utförts. Asfaltering pågår på parkeringen för att tillskapa en 
vändplats för bussarna samt en hållplats som ersätter Söderhamnsplan. Skyltning av ny parkering pågår. 
 
Beställt arbete beräknas kosta över 3 mkr. Kostnad för tillfällig hållplats på Söderhamnsplan och 
omledning av trafik är kostnader som finns kalkylerade inom ramen för kajrenoveringen. Det innebär att 
en stor del av nu beställda och uppbokade kostnader är förutsedda inom ramen för kajprojektet. 
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Parkeringar 
 
Parkeringar som försvinner 
Parkeringar som försvinner är shelltomten som görs om till en vändplats för bussarna. 
Ena sidan av Hamngatan ner mot rondellen görs om till en lastzon för att räddningsfordon ska kunna ta 
sig fram då transporter står och blockerar mitt i gatan och all trafik leds om via Hamngatan där 
försvinner ca 20 platser. 
 
På Trädgårdsgatan försvinner ca 20 platser för att tunga fordon ska kunna ta sig fram då gatan är smal 
och för att fordonen ska klara svängen in från Fiskaregatan. 
 
Parkeringar som tillkommer: 
Vi öppnar upp Norrhamnen igen som brukar vara stängd över vintern där finns ca 10 platser. 
Rådhustorget där kan vi tillskapa ca 10 platser men då kommer granen inte att få plats den flyttas till 
Lägret. Busshållplatsen Söderhamnen där tillskapas ca 20 snedställda platser. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framåt 

 

Parkeringar försvinner

 Shelltomten cirka 35 st. (ej permanenta)
 Hamngatan 20 st.
 Trädgårdsgatan 20 st.

Parkeringar tillkommer

 Rådhustorget 10 st.
 Befintliga lastplatser på södra sidan 

Hamngatan 3 st
 Norrhamnen 10 st.
 Busshållplatsen Söderhamnen 20 st.
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Vi har säkrat upp med körplåtar för att tung trafik ska kunna köra (röd markering). Vi räknar med att 
kunna leda om busstrafiken till Shelltomten i slutet av november. Hantering av övrig del (blå markering) 
beskrivs nedan. 
 
Att ändra etappindelningen för kajrenoveringen skulle innebära att tillfälliga lösningar för småbåtar och 
Vaxholmsbåtar i Österhamnen som ingår i etapp 1 av kajrenoveringen inte skulle vara på plats om 
kajrenoveringen skulle börja i Västerhamnen istället för Österhamnen. Det kan också påverka tidplan 
och budget för kajprojektet men detta är inte utrett. 
 
Alternativ att hantera avstängd del av Söderhamnen är: 
 
Öppna upp vägen med körplåtar som asfalteras över för att kunna ha vinterväghållning 

 Sannolikt kan all trafik återgå till hur det var innan avstängning 
 Den tillfälliga lösningen är kvar till och med hösten 2023 då etapp 2 i kajen ska påbörjas 
 Mycket stor kostnad på 5 mkr för tillfällig åtgärd 
 Inga av kostnaderna kan ingå i kajprojektet 

 
Öppna upp en grusväg för personbilar 

 Personbilar och eventuellt viss lastbilstrafik kan köra på vägen 
 Risken för farliga stora slukhål minimeras eftersom hål synd i grusväg redan när de är små 
 Grusvägen kräver extra bevakning för att material måste fyllas på då och då 
 Kostnaden är ungefär 3 mkr 
 Ungefär 2,5 mkr av dessa kostnader är beräknade att utföras inom kajprojektet 

 
Låta avstängningarna vara kvar 

 Avstängningen är kvar till och med att kajens etapp 2 är klar våren 2024 
 I stort sett ingen merkostnad 

 
 
 
 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Maria Poutamo   Robert Klingvall 
Gatu- och parkchef   Projektledare för Vaxholms kajer 
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Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
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Redovisning av delegeringsbeslut till 2021-12-09 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar delegeringsbeslut fattade och anmälda till nämndens sammanträde 2021-12-09 
§§ 60–74 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Anton Davidsson, 2021-11-24 

Ärendelista Delegeringsbeslut, §§ 60–74, utskriven 2021-11-25 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Anton Davidsson 
Dataskyddsombud/Nämndsekreterare 
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Anton Davidsson2021-11-25

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Sekretess: Visas ej

2021-12-09

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2021.926 Beviljat aktivitetsbidrag, Vaxholms Tennisklubb 
VT21

Hans Larsson §60/2021

2021-08-31 Hans Larsson

TFK 2021/19.805 Föreningsbidrag 2021 (aktivitetsbidrag) TFK del.

Lisa And

2021.937 Beviljat aktivitetsbidrag, Vaxholms Innebandy VT21 Hans Larsson §61/2021

2021-08-31 Hans Larsson

TFK 2021/19.805 Föreningsbidrag 2021 (aktivitetsbidrag) TFK del.

Lisa And

2021.938 Beviljat aktivitetsbidrag, Waxholms 
gymnastikförening VT21 

Hans Larsson §62/2021

2021-09-16 Hans Larsson

TFK 2021/19.805 Föreningsbidrag 2021 (aktivitetsbidrag) TFK del.

Lisa And

2021.939 Beviljat aktivitetsbidrag, IFK Vaxholm VT21 Hans Larsson §63/2021

2021-08-31 Hans Larsson

TFK 2021/19.805 Föreningsbidrag 2021 (aktivitetsbidrag) TFK del.

Lisa And

2021.940 Beviljat aktivitetsbidrag, Resarö Shotokan 
Karateklubb VT21 

Hans Larsson §64/2021

2021-09-09 Hans Larsson

TFK 2021/19.805 Föreningsbidrag 2021 (aktivitetsbidrag) TFK del.

Lisa And

2021.941 Beviljat aktivitetsbidrag, Waxholms OK VT21 Hans Larsson §65/2021

2021-08-31 Hans Larsson

TFK 2021/19.805 Föreningsbidrag 2021 (aktivitetsbidrag) TFK del.

Lisa And

2021.942 Beviljat aktivitetsbidrag, KA 1 IF VT21 Hans Larsson §66/2021

2021-08-30 Hans Larsson

TFK 2021/19.805 Föreningsbidrag 2021 (aktivitetsbidrag) TFK del.

Sidan  1 av 2
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

Lisa And

2021.943 Beviljat aktivitetsbidrag, Vaxholms Kanotsällskap 
VT21 

Hans Larsson §67/2021

2021-09-16 Hans Larsson

TFK 2021/19.805 Föreningsbidrag 2021 (aktivitetsbidrag) TFK del.

Lisa And

2021.944 Beviljat aktivitetsbidrag, Bogesundslandets ryttare 
VT21 

Hans Larsson §68/2021

2021-09-07 Hans Larsson

TFK 2021/19.805 Föreningsbidrag 2021 (aktivitetsbidrag) TFK del.

Lisa And

2021.945 Beviljat aktivitetsbidrag, IK Waxholm VT21 Hans Larsson §69/2021

2021-09-10 Hans Larsson

TFK 2021/19.805 Föreningsbidrag 2021 (aktivitetsbidrag) TFK del.

Lisa And

2021.946 Beviljat aktivitetsbidrag, Waxholms Scoutkår VT21 Hans Larsson §70/2021

2021-11-11 Hans Larsson

TFK 2021/19.805 Föreningsbidrag 2021 (aktivitetsbidrag) TFK del.

Lisa And

2021.947 Avslagen ansökan aktivitetsbidrag, Vaxholms 
Roddförening VT21

Hans Larsson §71/2021

2021-08-31 Hans Larsson

TFK 2021/19.805 Föreningsbidrag 2021 (aktivitetsbidrag) TFK del.

Lisa And

2021.954 A629.552.2021 Delegeringsbeslut 
Julgransförsäljning

Erik Grundén §72/2021

2021-11-16 Vaxholms Roddförening Erik Grundén

TFK 2021/3.310 Allmän platsmark markförvaltning 2021 TFK del.

Erik Grundén

2021.968 RMH-2021-2388 Delegeringsbeslut Besqab 
stenkross

Erik Grundén §73/2021

2021-11-19 G Björkmans Entreprenad AB Erik Grundén

TFK 2021/134.260 Stenkross Besqab Lägerhöjden 8 TFK del.

Erik Grundén

162725 Delegeringsbeslutet omfattar ansökan 1- 49 Susanne Hall §74/2021

2021-11-25 Susanne Hall

TFK 2021/139.514 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
(PRH-ansökan) 2021

TFK del.

Susanne Hall

Sidan  2 av 2
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Utestående uppdrag, redovisning till nämnd 2021-12-09 

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 2021-12-09 
Sammanställning, utestående uppdrag 2021-11-23 

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

 Maria Poutamo, SBF 

För kännedom: Susanne Edén, SBF 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Alexander Wahlstedt 
Fastighetschef 
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Nämnden för teknik, fritid och kultur
Utestående uppdrag till Tekniska enheten och Fastighetsenheten Senast uppdaterad: 20210508

Nr.* Rubrik* Beskrivning* Beslutsdatum* Status* Förvaltningens kommentar Förvaltning Handläggare Uppskattad
tidsåtgång (intern)

Uppskattade externa
kostnader

Klart senast* Ansvarig
enhet

1 Belysningsplan dnr.
50/2014.317

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

2014-08-28§54 Pågående Utbytet påbörjades 2016. Nästa etapp att
påbörja är bl a Petersberg och Rindö.

SBF 2015-2022 TE

2 Strategi för kultur- och
fritidsaktiviteter

Uppdrag från KF §69. Hur fördelar vi pengarna? Det behövs ett
nuläge och en vision för vad kommunen ska erbjuda. Kulturrådets
roll?

2014-12-15
2017-11-16

Pågående Utkast till Idrottsstrategi framtagen SBF 2022 TE

3 Åtgärder vid stadens
återvinningscentral

Utredningsuppdrag ges avseende lämplig disposition av Hammaren
3 med intilliggande område avseende markbehov och -nyttjande för
kommunens driftsentreprenör som ett resultat av förslag till ny
utformning av ÅVC.

2015-03-12§22 Pågående Stadens åtgärder färdigstäldla,
Roslagsvattens åtgärder pågående, beräknad
invigning i december 2021,
genomförandeavtal beslutat av nämnd,
förseningar i Roslagsvattens åtgärder

SBF 2022 VT FE

4 Uppdrag GC-väg Rindö Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 2017/130.311 Pågående Etapp 3 avbruten, fortsatt arbete 2022 SBF 2019-2022 TE
5 Kommunstyrelsen ger

nämnden för teknik,
fritid och kultur i
uppdrag att genomföra
åtgärder för att
säkerställa säkra
skolvägar.

För att möta ökade kostnader för skolskjuts ska det säkerställas att vi
har fler säkra skolvägar än idag, vilket därmed anses minska behovet
av skolskjuts framöver.

KS 2018/144.059 Pågående Pågår i projektgrupp med UF, nya
upphämtningsplatser klart under 2021, ny
infart till Söderfjärdsskolan planeras till 2022

2022 TE/FE

6 Utökad infartsparkering
Engarn

TFK 2015/78.269 Avslutas Klar 2022 TE

7 Utredning av
användning bergrum

Installation av skyddsvärn färdigställt, vidare utredning av
användning planeras.

2017/179.299 Vilande Önskemål om att byta lokal finns från SSBF,
övrigt nyttjande av berggrum ligger vilande.

SBF ev 2020 FE

8 Fiber till kommunala
fastigheter

Fiber i egen regi, installation, drift och skötsel, ska upphandlas TFK 2019/94.380 Pågående Kortsiktigt avtal klart. Förberedelser för
upphandling klart, viss oklarhet kring rådighet
återstår

SBF 2022 TE

9 Uppdrag gällande
nyttjanderättsavtal på
Eriksö friluftsområde

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

TFK 2019/138.261 Pågående Föreningarnas avtal förhandlas, beslut om ny
campingaktör skall tas 9/12 2021.

SBF 2022 FE

10 Uppdrag om
framtagande av
internhyresmodell

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

2020-04-23 §2020/24-
TFK Pågående

Beslutat av tfk, SN samt KS skall tas under
våren 2022

SBF VT 2022
FE

11
Uppdrag om att uppföra
anläggning för solenergi
på Resarö skola

Fastighetsenheten har fått i uppdrag att utrett alternativ för
placering av anläggning för solenergi och föreslagit Resarö skola,
nämnden har sedan givit enheten i uppdrag att utföra åtgärden.

2020-12-10 §2020/75-TFKPågående Upphandling pågår SBF 2021 FE

12
Uppdrag om översyn av
riktlinjer för
seniorbostadskö

Fastighetsenheten har fått i uppdrag att se över riklinjerna för
seniorbostadskön för att effektivisera handläggningen. Riktlinjerna
skall skickas på remissförfarande till PRO och SPF.

2020-12-12 §2020/77-TFKPågående
Förslag på nya riklinjer tas fram och kommer
under våren skickas till PRO och SPF för
yttrande. Projektet är för tillfället
nedprioriterat, målsättning om att lyfta
förslag till hösten.

SBF VT 2021 FE

13 Morfarsstugan
Tenöbadet

Fastighetsenheten har fått i uppdrag att utreda möjligheterna att
bedriva verksamhet samt återkomma med förslag på upplåtelseavtal

2021-05-27 §2021/43-TFKPågående Arbetet pågår, kontakt med roslagsvatten
och SRMH påbörjad, slutförhandling pågår

SBF HT 2021 FE

14
Nämndiniativ

Nämndinitiativ Förvaltningen informerar § 55 Protokoll 2021-05-27. 2021-05-27 §2021/565TFKPågående Bereds av förvaltningen och förslag till beslut
kommer till decembernämnden.

SBF dec-21 TE/FE

15
Nämndiniativ

Nämndinitiativ Rapportering delegation § 56 Protokoll 2021-05-27. 2021-05-27 §2021/56-TFKPågående Bereds av förvaltningen och förslag till beslut
kommer till decembernämnden.

SBF dec-21 TE/FE

16
Ny Scoutlokal

Fastighetseheten har fått i uppdrag att förhandla fram och teckna
arrendeavtal om 25 år med Scouterna

2021-05-27 §2021/51-TFKPågående
Arbete pågår, Scoutföreningen arbetar med
underlag till bygglov, förvaltningen har tagit
fram nybyggnadskarta

SBF VT 2022 FE
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Bevakningslista andra nämnder
Nr.
*

Rubrik* Beskrivning* Beslut Status* Förvaltningens kommentar Förvaltning Klart Ansvarig enhet

1 Underhålls- och
investeringsplaner

BUN 2018/§101, KS
2019/20.162 §12

Pågående Okulärbesiktning pågår, objektsbaserade
underhållsplaner kommer ligga till grund för

M&B 2021

BUN ht 2020 FE

2 Trafiksituationen vid
Kronängsskolan/Söderfj
ärdsskolan/Resarö skola

BUN 2019/§32,
2019/§48, KS

2019/123.512 §85

Pågående Pågår utredning  under 2021  samt några
mindre insatser större delen planeras till

2022

Uppdrag TFK TE/FE

3 Behov av ny lokal för
daglig verksamhet LSS

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

SN 2019/47.012, KS
2019/116.734, §72

Pågående Förvaltningen har fört dialog med
verksamheten och kartlagt behov. Inga

vakanta lokaler finns att tillgå på Vaxön och
inga utpekade medel finns

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

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

2014-04-
10§23
2014-06-
10§42
2015-05-
21§43

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

SBF/FE 2019 FE

-7 Utredning
suppdrag
vägbank
kolerakyrk
ogården

Utreda risk för skador eller ras 2018/188.311Avslutas Pågående,
återrapporterades
hösten 2019,
löpande mätning av
rörelser i
vägbanken.

TFK 2020-
2021

TE

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

Enheten får i uppdrag att ta fram
generella riktlinjer för schakt- och
ledningsarbeten i stadens
mark/Teknisk handbok

2014-12-
04§77

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

SBF 2020 TE

Utreda
möjlighet
en att
införa
gågata på
Hamngata
n

Tekniska enheten utreder
möjligheten att införa gågata på
Hamngatan delen Rådhusgatan-
Kaptensgatan

2015-02-
19§10
2020-04-
23§19

Avslutas Permanent gågata
beslutad,
utvärdering av
ändrad funktion
pågår

SBF 2020 TE

-4  Resarö
bollplan,
Dnr
59/2014.8
21,

Uppdrag:
- att ta fram ett
investeringsunderlag för
konstgräs på Resarö Bollplan.
- att undersöka möjligheter och
kostnad för att utöka bollplanen
till godkända
mått för matchspel.
- att ta fram förslag på enklare
omklädningsrum och förråd som
ska kunna betjäna både bollplan
och andra motionärer i området.

2014-04-10§26Avslutas Geoteknisk
utredning/dagvatte
nutredning
färdigställd och
återrapporterad till
nämnd

SBF 2020 TE
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-3 Nämndinit
iativ 1
2020-08-
27

Verksamhetsanpassning av
Resarö skolas idrottshall - Sätta
upp spegel

Avslutas

Utfört FE

-2 Nämndinit
iativ 2
2020-08-
27

Ta fram förslag på arrendeavtal
med verksamhetsutövare på
Resarö bollplan

Avslutas

Avtal skrivet TE

-1 Uppdrag
om
utredning
av
ishallens
upprustni
ngsbehov

2018-12-
13
218§50/T
FK

Avslutas
Utredningsuppdrag
bör lyftas på PLU

2021

FE

0 Upphandli
ng av
driftteknis
k
fastighetsf
örvaltning

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

2020-12-10 §2020/69-TFKAvslutas Staden fick rätt i
domstol efter
överklagan, avtal
tecknat och ny
avtalsstart är 2021-
09-01

SBF VT 2021 FE
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