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2 A Resultat-Kommunkompassen, utvärdering av kommunens 
ledning och styrning

Jennie Falk Eriksson

3 A SCB:s medborgarundersökning 2020 Jennie Falk Eriksson

4 B Reviderad näringslivsstrategi 2021-2025, återremitterat 
ärende

Mikaela Lodén
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 5 Resultat-Kommunkompassen, utvärdering av kommunens ledning 
och styrning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad genomförde efter beslut av kommunstyrelsen Kommunkompassen under maj till juni 
2020. Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg som används av Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) och som värderar kommunens övergripande styrning och ledning samt samverkan i 
organisationen. Kommunkompassen har reviderats och den version som används från och med 2020 har 
flera nya frågor och många av de frågor som funnits i den tidigare versionen av verktyget har skärpts. 
Därför är jämförelse med tidigare genomförda utvärderingar vanskligt enligt SKR och måste göras med 
försiktighet.

Analysen ger Vaxholms stad en nulägesbild och insikter och underlag som kan användas i fortsatt 
utvecklingsarbete för att skapa förutsättningar att hantera dagens och framtidens utmaningar.

SKR rapporterade Vaxholms stads resultat av utvärderingen i en rapport som delgavs kommunen 
i oktober. Bedömningen görs med utgångspunkt från åtta huvudområden. Varje huvudområde består av 
flera delområden inom vilka ett stort antal frågor belyses. I utvärderingen värderas endast sådant som 
finns på plats och inte pågående eller planerat utvecklingsarbete.

Rapporten innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar 
utifrån Kommunkompassens kriterier. Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan 
hur kommunen leder organisationen utifrån ett helhetsperspektiv och hur samspelet mellan de olika 
verksamheterna fungerar. Modellen utgår från tre delar:

1. Finns det arbetssätt, processer, strategier inom området?
2. Används dessa systematiskt och är de spridda i organisationen?
3. Utvecklar kommunen dessa arbetssätt genom att utvärdera och analysera vilka resultat och 

effekter de ger? 

För att få höga poäng inom ett område krävs att alla dessa tre delar finns. Det är vanligt att kommuner 
har arbetssätt men oftare har brister i systematik, omfattning eller analys. 

Vaxholms starkaste område är styrning och kontroll. Störst utvecklingspotential finns inom områdena 
chefs- och ledarskap/medarbetarskap samt samspel mellan förtroendevalda och medborgare. Vaxholms 
stad har mycket goda resultat inom HME, -hållbart medarbetarengagemang-, som mäts genom 
medarbetarundersökning. Mycket är på gång inom området men ännu ej helt genomfört, bland annat 
med anledning av corona. Detta pågående utvecklingsarbete behöver fortsätta och strategier 
implementeras. Inom området samspel mellan förtroendevalda och medborgare finns också pågående 
utvecklingsarbete inom bland annat dialog och information. 

Resultatet av utvärderingen finns att läsa i sin helhet i rapporten: ”Kommunkompassen- Analys av 
Vaxholms stad 2020”.

Vaxholms stads ledningsgrupp kommer att presentera en handlingsplan för kommunstyrelsen under 
våren 2021 utifrån resultatet i Kommunkompassen. 

3



Protokoll
2021-01-20

2 av 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Jennie Falk Eriksson, 2020-10-28
Kommunkompassen- Analys av Vaxholms stad 2020

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ledningsgruppen Vaxholms stad

För kännedom: Jennie Falk Eriksson, kvalitetscontroller
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Resultat kommunkompassen, utvärdering av kommunens ledning och 
styrning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Vaxholms stad genomförde efter beslut av kommunstyrelsen Kommunkompassen under maj till juni 
2020. Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg som används av Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) och som värderar kommunens övergripande styrning och ledning samt samverkan i 
organisationen. Kommunkompassen har reviderats och den version som används från och med 2020 har 
flera nya frågor och många av de frågor som funnits i den tidigare versionen av verktyget har skärpts. 
Därför är jämförelse med tidigare genomförda utvärderingar vanskligt enligt SKR och måste göras med 
försiktighet.

Analysen ger Vaxholms stad en nulägesbild och insikter och underlag som kan användas i fortsatt 
utvecklingsarbete för att skapa förutsättningar att hantera dagens och framtidens utmaningar.

SKR rapporterade Vaxholms stads resultat av utvärderingen i en rapport som delgavs kommunen 
i oktober. Bedömningen görs med utgångspunkt från åtta huvudområden. Varje huvudområde består av 
flera delområden inom vilka ett stort antal frågor belyses. I utvärderingen värderas endast sådant som 
finns på plats och inte pågående eller planerat utvecklingsarbete.

Rapporten innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar 
utifrån Kommunkompassens kriterier. Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan 
hur kommunen leder organisationen utifrån ett helhetsperspektiv och hur samspelet mellan de olika 
verksamheterna fungerar. Modellen utgår från tre delar:

1. Finns det arbetssätt, processer, strategier inom området?
2. Används dessa systematiskt och är de spridda i organisationen?
3. Utvecklar kommunen dessa arbetssätt genom att utvärdera och analysera vilka resultat och 

effekter de ger? 

Kommunledningskontoret
Jennie Falk Eriksson
Kvalitetscontroller
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För att få höga poäng inom ett område krävs att alla dessa tre delar finns. Det är vanligt att kommuner 
har arbetssätt men oftare har brister i systematik, omfattning eller analys. 

Vaxholms starkaste område är styrning och kontroll. Störst utvecklingspotential finns inom områdena 
chefs- och ledarskap/medarbetarskap samt samspel mellan förtroendevalda och medborgare. Vaxholms 
stad har mycket goda resultat inom HME, -hållbart medarbetarengagemang-, som mäts genom 
medarbetarundersökning. Mycket är på gång inom området men ännu ej helt genomfört, bland annat 
med anledning av corona. Detta pågående utvecklingsarbete behöver fortsätta och strategier 
implementeras. Inom området samspel mellan förtroendevalda och medborgare finns också pågående 
utvecklingsarbete inom bland annat dialog och information. 

Resultatet av utvärderingen finns att läsa i sin helhet i rapporten: ”Kommunkompassen- Analys av 
Vaxholms stad 2020”.

Vaxholms stads ledningsgrupp kommer att presentera en handlingsplan för kommunstyrelsen under 
våren 2021 utifrån resultatet i Kommunkompassen. 

Bakgrund
Kommunstyrelsen tog 2 april 2020 beslut om att genomföra Kommunkompassen (Änr: KS 2020/39.001), 
vilket är ett utvärderingsverktyg som värderar kommunens övergripande styrning och ledning samt 
samverkan i organisationen. 

Kommunkompassen används av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och är anpassat till kommunal 
verksamhet genom att det belyser kommunen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Den 
utvärderar hur kommunen arbetar för att kunna fungera som en framgångsrik demokratiaktör, 
samhällsbyggare, välfärdsleverantör och arbetsgivare.

Sedan starten 2002 har SKR genomfört cirka 200 utvärderingar. Flera kommuner har genomfört 
Kommunkompassen flera gånger. Vaxholm jämförs med genomsnittligt resultat från alla utvärderingar 
sedan 2016, vilket är 54 stycken från 51 kommuner. 

Under 2019 har SKR tillsammans med KS i Norge, (Kommunens Sentralforbund), arbetat med en 
revidering av Kommunkompassen. Frågor som stärkts är exempelvis utvecklat stöd till förtroendevalda, 
digitalisering, hållbar samhällsutveckling och effektivitet.

Underlaget till utvärderingen hämtar SKR framförallt från intervjuer med olika funktioner samt från 
information på kommunens webbsidor och dokumentation som kommunen lämnar in i förväg. 
Utvärderingsresultatet presenteras i en skriftlig rapport där kommunens styrkor och 
förbättringsmöjligheter presenteras.

Varför genomförde Vaxholm en utvärdering?

Vaxholms stad har arbetat systematiskt för att utveckla styrning och ledning samt arbetssätt inom 
verksamhetsutveckling. Alla förvaltningar är delaktiga och bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete med 
ofta goda påvisbara resultat. 

Under de senaste två åren har vi genomfört en större samordning av utvecklingsarbetet under ledning 
av kommunledningskontoret. Flera områden inom styrning och ledning har utvecklats, exempelvis 
processen för mål och budget samt uppföljning och bokslut samt internkontroll. Även arbete med 
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processledning som utgångspunkt för att styra, leda och utveckla verksamheten har varit ett prioriterat 
och viktigt område. Kommunens strategiska hållbarhetsarbete har utvecklats med en tydlig koppling till 
Agenda 2030 och de globala målen. Medborgardialogen och inflytandet har varit i fokus i arbetet med 
att ta fram en ny översiktsplan. Detta är bara exempel på utveckling som har skett och som vittnar om 
att det finns ett intresse och engagemang för kvalitet och utveckling i organisationen. Det visar också att 
Vaxholms stad har ambitioner och vill vara en framgångsrik kommun som ger de bästa möjliga 
välfärdstjänsterna till sina invånare utifrån befintliga resurser. 

För att ligga i framkant krävs en kontinuerlig utvärdering och utveckling också av styrning, ledning och 
de arbetssätt som vi använder. Detta genomför vi kontinuerligt internt, men en extern utvärdering ger 
oss ytterligare värdefull information och underlag för vårt vidare arbete. Vilka styrkor och 
förbättringsområden har kommunen utifrån Kommunkompassen som utvärderingsmodell? Hur står vi 
oss i jämförelse med andra kommuner? Kommunkompassen ger insikter om nuläge och ett bra underlag 
för vidare arbete.

Kommunkompassen genomfördes i maj-juni

Vaxholm samlade in och delgav SKR efterfrågat material under maj-juni 2020. Intervjuer med chefer, 
förtroendevalda och fackliga representanter genomfördes 9-10 juni samt 12 juni. Resultatrapporten 
skickades till kommunen i oktober.

Ärendebeskrivning
SKR rapporterade Vaxholms stads resultat av utvärderingen i en rapport som delgavs kommunen 
23 oktober. De chefer och medarbetare som deltog i intervjuerna fick en muntlig presentation av SKR. 

Bedömningen görs med utgångspunkt från åtta huvudområden. Varje huvudområde består av flera 
delområden inom vilka ett stort antal frågor belyses. 

Analysen ger Vaxholms stad en nulägesbild och insikter och underlag som vi kan använda i vårt fortsatta 
utvecklingsarbete för att skapa förutsättningar att hantera dagens och framtidens utmaningar. I beslut 
om fortsatt arbete och prioriteringar kommer resultatet från Kommunkompassen vara en del 
tillsammans med andra underlag samt verksamhetens samlade kunskap och erfarenhet. Detta ger en 
helhetsbild som är värdefull för beslut om fortsatt arbete och utveckling. Hur kommunen kommer att 
arbeta med rapporten beskrivs i stycket: ”Fortsatt arbete”.

Rapporten innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar 
utifrån Kommunkompassens kriterier. Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan 
hur kommunen leder organisationen utifrån ett helhetsperspektiv och hur samspelet mellan de olika 
verksamheterna fungerar. Modellen utgår från tre delar:

1. Finns det arbetssätt, processer, strategier inom området?
2. Används dessa systematiskt och är de spridda i organisationen?
3. Utvecklar kommunen dessa arbetssätt genom att utvärdera och analysera vilka resultat och 

effekter de ger? 

För att få höga poäng inom ett område krävs att alla dessa tre delar finns. Det är vanligt att kommuner 
har arbetssätt men oftare har brister i systematik, omfattning eller analys. 
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Viktigt att komma ihåg när man läser rapporten är att i utvärderingen värderas endast sådant som finns 
på plats och inte pågående eller planerat utvecklingsarbete. Exempelvis har Vaxholm mycket arbete på 
gång inom ledar- och medarbetskap, vilket dock inte får genomslag i bedömningen. 

Sammanfattning av resultat
Nedan visas Vaxholms totalpoäng samt poängfördelningen per område. 

Som nämnts under stycket ”Bakgrund” har Kommunkompassen reviderats och den version som används 
från och med 2020 har flera nya frågor och många av de frågor som funnits i den tidigare versionen av 
verktyget har skärpts. Sammantaget tror SKR att medelvärdet för genomförda Kommunkompasser 
kommer att sjunka eftersom kraven har höjts. Därför är det, enligt SKR, vanskligt att göra en generell 
bedömning av Vaxholm i förhållande till tidigare Kommunkompassutvärderingar. Nedan visas ändå 
Vaxholms kommun jämfört med ett genomsnitt av alla utvärderingar sedan 2016. 
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Sammanfattningsvis lyfter rapporten område 3 som handlar om styrning och kontroll som Vaxholms 
starkaste område. En genomarbetad styrmodell med röd tråd från övergripande målområden till 
nämnd-, verksamhet och medarbetarnivå, tydlig beredningsprocess och kommungemensam värdegrund 
är några av de styrkor som lyfts. Sammankopplade med styrningen finns även områdena 4 effektivitet, 5 
brukarens fokus samt 6 kvalitetsfokus. Även här får kommunen goda resultat men 
utvecklingspotentialen är större. Område 1 samspel mellan förtroendevalda och medborgare kan enligt 
utvärderingen stärkas genom bland annat mer utvecklad och systematisk medborgardialog och 
information. Här finns flera pågående utvecklingsarbeten som kommer att fortsätta. Inom område 2 
samhällsutveckling ligger Vaxholm långt fram avseende aktiviteter men uppföljning och analys kan 
stärkas. Inom område 7 och 8, arbetsliv och chef- och ledarskap samt medarbetarskap har Vaxholms 
stad mycket goda resultat inom HME, -hållbart medarbetarengagemang-, som mäts genom 
medarbetarundersökning. Mycket är på gång inom området men ännu ej helt genomfört, bland annat 
med anledning av corona. Detta pågående utvecklingsarbete behöver fortsätta och strategier 
implementeras. 

Resultatet av utvärderingen finns att läsa i sin helhet i rapporten: ”Kommunkompassen- Analys av 
Vaxholms stad 2020”.

Fortsatt arbete

Kommunstyrelsen har fått ta del av en muntlig presentation av resultaten från SKR. Information kommer 
att ges till chefer i Vaxholms stad på en planerad chefsdag i februari. Medarbetare kommer att få del av 
resultaten genom bland annat information på intranätet och via sina chefer. 

Ledningsgruppen kommer att besluta om en handlingsplan där fokusområden och aktiviteter sedan 
kommer att integreras med övrig verksamhetsplanering. Inom flera förbättringsområden som lyfts i 
rapporten pågår redan att utvecklingsarbete men också nya områden kan komma att prioriteras. 
Handlingsplanen kommer att presenteras för kommunstyrelsen under våren 2021. 

Uppföljning och utvärdering
De utvecklingsområden och aktiviteter som ingår i den handlingsplan som kommer att tas fram kommer 
att följas upp och utvärderas inom ordinarie uppföljningsprocess som rapporteras varje tertial. 
Handlingsplanen kommer dessutom att följas upp och utvärderas som en helhet. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Jennie Falk Eriksson, 2020-10-28

Kommunkompassen- Analys av Vaxholms stad 2020

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Ledningsgruppen Vaxholms stad

För kännedom: Jennie Falk Eriksson, kvalitetscontroller

9



 

Kommunkompassen - Analys av Vaxholms stad  1 

 

 

 

 

 

  

2020-10-23 
UTVÄRDERARE JOSEPHIONE HÄRDIN, GUNNAR GIDENSTAM SKR 
 

Kommunkompassen - Analys 

av Vaxholms stad 2020 

10



 

Kommunkompassen - Analys av Vaxholms stad  2 

 

 

Innehåll 

1 Vad är kommunkompassen? ......................................................................... 3 

2. Vaxholms kommun i förhållande till Kommunkompassen: En 
sammanfattande genomgång ........................................................................... 4 

Utvärderingen ................................................................................................... 4 

Sammanfattning av resultat ............................................................................ 5 

Jämförelser ....................................................................................................... 6 

Sammanfattande kommentarer ...................................................................... 7 

3. Detaljerad genomgång per område .............................................................. 8 

Område 1 Samspel mellan förtroendevalda och medborgare .................... 8 

Område 2 Samhällsutveckling ...................................................................... 12 

Område 3 Styrning och kontroll ................................................................... 16 

Område 4 Effektivitet ..................................................................................... 20 

Område 5 Brukarens fokus ........................................................................... 23 

Område 6 Kvalitetsutveckling ....................................................................... 26 

Område 7 Arbetsliv ........................................................................................ 29 

Område 8 Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap............................. 32 

4. Översikt av poängfördelning ...................................................................... 36 

 

  

11



 

Kommunkompassen - Analys av Vaxholms stad  3 

1 Vad är kommunkompassen? 

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av en kommuns 

sätt att styra och leda utifrån kommunfullmäktiges perspektiv. 

Frågeställningarna omfattar både ett strategiskt och operativt perspektiv med 

fokus på uppföljning och effekt/resultat. Verktyget togs ursprungligen fram i 

mitten av 1990-talet av Oslo Universitet i samverkan med Åbo Akademi och 

Kommunenes Sentralforbund (KS) i Norge. Verktyget används idag i både 

Norge och Sverige. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) använder 

Kommunkompassen sedan år 2002. Kommunkompassen reviderades åren 2010, 

2016 och 2019/2020 för att bättre kunna fånga upp nya viktiga 

utvecklingstrender som påverkar den offentliga sektorn. Revideringarna har 

gjorts i samverkan mellan SKR, medlemmar och norska KS. 

Kommunkompassen är ett verktyg som utvärderar hur kommunen arbetar för att 

kunna fungera som en framgångsrik 

 Demokratiaktör (transparens, medborgardialog, politisk styrning, m.m.) 

 Samhällsbyggare  

 Välfärdaktör (kundens/brukarens fokus, effektivitet, styrning/uppföljning, 

m.m.) 

 Arbetsgivare (ledar-/medarbetarskap, kreativitet, kultur, kompetens, m.m.) 

Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan hur kommunen 

leder organisationen utifrån ett helhetsperspektiv och hur samspelet mellan de 

olika verksamheterna fungerar.  

Vid en utvärdering inhämtar utvärderarna information från tre källor: 

 Intervjuer 

 Kommunens styrdokument 

 Kommunens hemsida och sociala medier 

Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och en 

kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar utifrån Kommunkompassens 

kriterier. Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta huvudområden. 

Varje huvudområde består av flera delområden inom vilka ett stort antal frågor 

belyses. Bedömningen görs med fokus på politisk styrning, en sammanhållen 

koncern, en hållbar utveckling och medborgar- respektive brukarorientering. 

Uppföljning, effekter/resultat och utveckling är också viktiga 

bedömningsparametrar. 

De åtta huvudområdena är: 

1. Samspel mellan förtroendevalda och medborgare 

2. Samhällsutveckling 

3. Styrning och kontroll  
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4. Effektivitet 

5. Brukarens fokus 

6. Kvalitetsutveckling 

7. Arbetsliv 

8. Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap 

 

En kommun som utvärderas med Kommunkompassen får som resultat värdefull 

information om både styrkor och förbättringsområden. Till utpekade 

förbättringsområden blir det naturligt att koppla handlingsplaner för förändring. 

Många kommuner väljer sedan att efter några års arbete genomföra en förnyad 

utvärdering med hjälp av kommunkompassen för att på så sätt få sina 

förbättringsinsatser bekräftade. 

 

2. Vaxholms kommun i 
förhållande till 
Kommunkompassen: En 
sammanfattande genomgång  

Utvärderingen 

Utvärderingen av Vaxholms kommun genomfördes i juni år 2020 och var 

kommunens första utvärdering enligt Kommunkompassens kriterier. 

Utvärderingsgruppen har studerat dokument, granskat kommunens hemsida, 

sociala medier och genomfört intervjuer med ett 40-tal personer i 

organisationen. Bland de intervjuade fanns politiker, ledande tjänstepersoner 

och fackliga representanter. 
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Sammanfattning av resultat 

Nedan visas Vaxholms totalpoäng samt poängfördelningen per område.  

 

I nästa diagram illustreras Vaxholms poängprofil jämfört med tidigare 

utvärderingar och jämfört med ett nationellt medelvärde på kommuner som 

utvärderats sedan 2016. År 2019/2020 gjordes en revidering av 

Kommunkompassen. Jämförelser med tidigare år kan fortfarande göras i viss 

mån även om områdena reviderats och förnyats samt bedömningen på vissa 

delfrågor skärpts. För få kommunkompassutvärderingar är gjorda för att kunna 

bedöma hur mycket revideringen påverkar medelpoäng på de olika områdena. 

Observera att många frågeområden har bytt plats jämfört med tidigare 

kommunkompasser.   
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Vaxholms kommun jämfört med ett genomsnitt av alla utvärderingar 

sedan 2016 

 

Jämförelser 

Alla utvärderingar från 2016 och framåt finns tillgängliga på Sveriges 

Kommuner och Regioners hemsida www.skr.se/kommunkompassen.  
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Sammanfattande kommentarer 

Som tidigare nämnts, så har Kommunkompassen reviderats och den version 

som används från och med 2020 har flera nya frågor och många av de frågor 

som funnits i den tidigare versionen av verktyget har skärpts till .Sammantaget 

misstänker vi på SKR att medelvärdet för genomförda kommunkompasser 

kommer att sjunka eftersom kraven har höjts. Därför kan det vara vanskligt att 

göra en generellt bedömning av Vaxholm i förhållande till tidigare 

Kommunkompassutvärderingar. Några sammanfattande kommentarer kan ändå 

göras. 

Vaxholms starkaste område är område 3 som handlar styrning och kontroll. 

Vaxholms styrmodell är genomarbetad både när det gäller styrning och 

uppföljning. Vaxholm följer en generell utvecklingstrend där antalet 

kommunövergripande mål minskar och får en mer strategisk 

inriktningskaraktär. En del av målsättning och uppföljning delegeras ner i 

verksamheten och kopplas samman med det som kallas kvalitetssäkring. 

Kommunen har också under senare år diskuterat roller mellan de 

förtroendevalda och tjänstepersonerna. 

Sammankopplade med styrningen finns även områdena 4 Effektivitet, 5 

Brukarens fokus samt 6 Kvalitetsutveckling. Även här når kommunen goda 

resultat, men inom dessa områden är utvecklingspotentialen större. Eftersom 

dessa tre områden tydligt hänger ihop med styrsystemets genomslag i 

organisationen är det viktigt att kommunen fortsätter att utveckla dessa tre 

områden. De är också viktiga för att anpassa den service som kommunen 

tillhandahåller utifrån de ökade behov och relativt minskade resurser som 

framtida demografi kräver.  

Ett område där kommunen behöver flytta fram positionerna är i område 8 

Chefs-, ledarskaps- och medarbetarskapsutveckling. Här finns ett antal initiativ 

som ligger i pipeline, men som delvis stoppats av Coronasitutionen under våren. 

En ledarskapsidé finns nu beslutad, men genomförandet med bland annat 

ledarskapsutbildningar är satt på vänt. Kommunen har också en nyligen 

framtagen HR-strategi som ännu inte fått fullt genomslag. Fortsatt förankring av 

de kommunövergripande värderingarna är också viktig inom detta område. 

Mycket här är på gång, vilket borgar för att kommunen resultat inom detta 

område snart kommer att bli högre. 

Ett annat område som kan behöva stärkas är 1 Samspel mellan förtroendevalda 

och medborgare. Utvecklad och en mer systematisk medborgardialog samt 

tydligare och anpassad information till medborgare är några viktiga 

utvecklingsspår.  

Område 2 beskriver kommunens arbete med hållbar samhällsutveckling. Detta 

är ett område där bedömningskriterierna har skärpts avsevärt jämfört med 

tidigare. Här efterfrågas aktiviteter som finns inom ramen för ett hållbart 

samhällsbyggande, men här finns också ett stort fokus på hur kommunen styr 

mot hållbarhet i den egna organisationen och i samverkan med andra. Här 

efterfrågas också en tydlig uppföljning av resultat och en analys av om och hur 
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de långsiktiga målen är på väg att uppnås. Intrycket är att Vaxholm ligger långt 

framme avseende aktiviteter, men att uppföljning och analys kan stärkas.  

3. Detaljerad genomgång per 
område 

Område 1 Samspel mellan förtroendevalda och medborgare 
 

Rubriker Poäng 

 Strategi för demokratiutveckling och information  

 Kommunens information till medborgare 

 Medborgarnas möjlighet till dialog med politiken 

 Transparens kring resultat   

 Förutsättningar för politiken 

53 

Allmänt 

För att stärka demokratin och det representativa politiska systemets legitimitet 

är en medskapande samhällsstyrning av betydelse. Medborgares möjlighet till 

inflytande, delaktighet och information är viktigt, både för att skapa tillit till det 

demokratiska systemet, öka förståelsen för prioriteringar och för att utveckla ett 

hållbart samhälle. Offentlig verksamhet har ett stort ansvar att tillgängliggöra 

och skapa transparens kring resultat för att skapa tilliten och stärka det 

demokratiska samhället. Då räcker inte med att enbart publicera resultat och 

fakta utan det måste ske på ett sätt som blir begripligt och intressant för 

medborgaren. Det handlar i grund och botten om det demokratiska perspektivet 

som är grundläggande för den offentliga sektorn.  

Förtroendevaldas synlighet och tillgänglighet är viktiga faktorer för att 

upprätthålla en god kommunikation och dialog med medborgarna. Att 

förtroendevalda utsätts för hat, hot och våld på grund av sitt politiska uppdrag är 

ett allvarligt hot mot det demokratiska samtalet och i förlängningen mot vår 

demokrati. (För att trygga ett hållbart politiskt ledarskap måste de 

förtroendevaldas säkerhet värnas.) 

Strategi för demokratiutveckling och information 

Vaxholm har under de senaste åren genomfört medborgardialoger i olika 

sammanhang och via olika kanaler. Kommunstyrelsens strategidag våren 2019 

ägnades åt att diskutera hur medborgarialog ska kunna användas mer 

systematiskt i Vaxholm.  

Det finns ett behov av att tydliggöra hur kommunen framgent, strategiskt och 

systematiskt, ska arbeta med medborgardialog och kring vilka frågor den ska 
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användas. Kommunen har själva identifierat detta som ett förbättringsområde 

och det finns en arbetsgrupp utsedd som ska arbeta kommunövergripande med 

frågan.  

Kommunen har en tydlig strategi för information till medborgarna. Det finns en 

röd tråd från den övergripande kommunikationspolicyn över 

kommunikationsrutin till aktivitetsplan och lokala rutiner. Intrycket är att 

förvaltningarna påverkas av och jobbar enligt intensionerna i policyn. Ska något 

förbättringsområden nämnas här, skulle det vara att de uppföljningar och 

analyser kring kommunikation som görs idag kan utvecklas och göras mer 

systematiskt kopplade till vad som anges i policyn. 

Kommunens information till medborgarna 

Transparens och en tydlig information till medborgarna är en viktig del i att 

bygga tillit till de förtroendevalda och skapa förtroende för kommunens arbete. 

Vaxholm använder sig av flera olika kommunikationskanaler till medborgarna. 

Webben är den viktigaste, men det finns även en utökad satsning på att sända 

information via sociala medier och då både i text, bilder och med korta filmer. 

Ett nytt inslag är livestreamade inslag via Facebook där kommunstyrelsens 

ordförande och kommunchefen svar på frågor från medborgarna. Vaxholm 

annonserar även i den gratistidning som delas ut till alla hushåll och kommunen 

ger även ut en egen tidning med 4 nummer per år. Under Coronakrisen har flera 

tryckta utskick gjorts till hushållen. Det visar på betydelsen av att 

återkommande kommunicera även med skriftlig information. Det kan vara ett 

viktigt kom ihåg i tider då alla fokuserar mer och mer på digital information.  

Det finns möjligheter för kommunen att ännu mer anpassa informationen både 

övergripande och per verksamhet till olika medborgar- och brukargrupper. Det 

kan handla om anpassningar till olika språk, funktionsvariationer, geografiska 

områden, m.m. Det gäller både skriftlig och digital information.  

En viktig del av kommunens information till medborgarna är att tydligt berätta 

vad som avhandlas i den kommunala beslutsprocessen och vad som beslutas. 

Kallelser och protokoll finns på webben för fullmäktige, styrelse och nämnder. 

Allmänheten kan även hitta handlingarna kopplade till kallelserna vilket är 

viktig källa för information. Ett gott exempel. 

För att tydliggöra vad de olika punkterna i dagordningen betyder, vad som finns 

i handlingar och vad ett beslut innebär, så kan kommunen behöva förenkla och 

tydliggöra genom sammanfattningar på webben eller på annat sätt. Det kan 

göras både före eller efter ett politiskt sammanträde. Sådan information kan 

göras tillgänglig på hemsidan, i sociala medier eller via någon form av appar. 

Ett bra exempel på medborgarinformation är att kommunen direktsänder 

fullmäktigemöten och även gör dem även tillgänglig i efterskott. För 

fullmäktige finns också allmänhetens frågestund.  

Karlstad och Helsingborg kan vara intressanta kommuner att se på när det gäller 

kommunikation till medborgarna.  
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Medborgarnas möjlighet till dialog med politiken 

I Vaxholm har olika former av medborgardialoger genomförts under åren. För 

några år sedan genomfördes politikercaféer i samband med fullmäktigemöten. 

Ö-möten har tidigare genomförts med invånarna på Tynningö, Rindö-Skarpö 

samt Resarö, Ingen av dessa två kanaler för dialog används idag. 

I samband med framtagandet av en ny översiktsplan med sikte på 2040 har 

webbenkät och ett ”open space”-möte genomförts för att samla in medborgarnas 

synpunkter på Vaxholms framtid. En cykelturné har gjorts på öarna av 

tjänstepersoner för att informera och diskutera kring översiktsplanen. Det finns 

ytterligare några exempel på medborgardialog inför beslut. 

Som tidigare nämnts saknas en tydlig strategi kring hur och när kommunen ska 

använda sig av medborgardialoger. Det avspeglar sig även i de insatser som 

idag genomförs. De är i det hela få och de som genomförs är sporadiska. Det 

finns möjlighet att utveckla fler mötesarenor där medborgarna återkommande 

kan komma till tals med politiken och det är viktigt att även koppla sådana 

arenor till fler frågor än planfrågor. Medborgardialog går att koppla till t.ex. 

budgetprocessens planering och uppföljning.  

Ett intressant dialogforum som kommunen har är det där kommunstyrelsens 

ordförande tillsammans med kommunchefen svara på frågor via Facebook live. 

Det är redan nu ett gott exempel för andra kommuner, men borde gå att utveckla 

ytterligare. 

Som medborgarföreträdare måste politikerna vara tillgängliga för dem som bor 

och verkar i Vaxholm. Ett förbättringsområde för kommunen är att mer 

systematiskt redovisa kontaktuppgifter till kommunen förtroendevalda. Det 

finns ett förtroendemannaregister tillgängligt på hemsidan, men alla politiker 

där har inte redovisat sina kontaktuppgifter. De flesta anger kompletta sådana 

med adress, telefon och mejladress, men det finns även politiker som endast har 

en kontaktväg och vissa har ingen alls.  

Östhammar och Gnosjö är två kommuner som arbetat en hel del med 

medborgardialoger i småtätorter.  

Transparens kring resultat 

Det är svårt att enkelt hitta uppgifter om vad kommuninvånarna får för sina 

skattepengar i Vaxholm avseende resultat och kvalitet. Vad kommunen uppnår i 

form av resultat utifrån uppsatta mål redovisas i årsredovisningen. Dock är en 

årsredovisning ofta förhållandevis svårläst för en icke insatt person. För att 

sprida bilden av vad kommunens resultat är avseende kvalitet och i förhållande 

till mål bör kommunen informera bredare kring olika verksamhetsresultat. I 

Vaxholm finns ingen lättläst tillgänglig information kring detta på hemsidan 

förutom redovisningar av resultatet från SCB:s medborgarundersökning. Vid 

intervjuerna nämndes att brukarundersökningar ska finnas på hemsidan, men 

dessa har varit svåra att hitta för utvärderarna. Här finns en 

förbättringspotential. Kommun bör kunna bli tydligare med att informera om 

vad kommunen åstadkommer både med hjälp av mått och med förklarande ord. 
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Helsingborg är en kommun som har flera olika stöd för resultatpresentation på 

sin hemsida.  

Förutsättningar för politiken 

Politikerna i Vaxholm får i början av en ny mandatperiod en grundläggande 

utbildning under två dagar. Nämnderna erbjuder utöver detta 

verksamhetsspecifika utbildningar. Utbildningar genomförs även löpande under 

en mandatperiod. Utbildningar kring sammanträdesteknik, 

beredningsprocessen, GDPR och Barnkonventionen är några exempel på sådana 

utbildningar. Sammanfattningsvis kan sägas att utbildningsstödet för 

förtroendevalda i Vaxholm är bra.  

Ett gott exempel i Vaxholm är hur kommunen arbetat med att tydliggöra 

beredningsprocessen för ärenden som ska beslutas av politiken. Workshops med 

både politiker och tjänstepersoner har genomförts för att klargöra perspektiven 

VAD och HUR i beredningsprocessen. Kommunen har även tagit fram 

manualen ”Så bereder vi ärenden i Vaxholms Stad” samt mallar för vad de olika 

delarna i beredningsunderlaget ska innehålla. Det skulle gå att fortsätta med att 

stärka beredningsprocessen genom att tydliggöra den konsekvensbeskrivning 

som behöver göras inför beslut. Här håller SKR på att ta fram en manual som 

beskriver hur detta kan göras.  

Hat och hot är ett växande problem för förtroendevalda i Sveriges kommuner. I 

Vaxholm finns en policy samt rutiner för hur hot, våld och trakasserier ska 

hanteras. Policyn och rutinerna har ett fokus på tjänsteorganisationen och 

politikens speciella villkor syns inte så tydligt där. Det stärks av att 

uppföljningen av dessa dokument görs genom en årlig arbetsmiljörapport och 

medarbetarenkät. Båda dessa återföringar har fokus på tjänstepersoner. En 

utveckling skulle kunna vara att även särredovisa hur situationen ser ut för de 

förtroendevalda i kommunen, t.ex. genom att genomföra en återkommande 

politikerenkät. En sådan enkät kan på samma sätt som medarbetarenkäten även 

mäta de förtroendevaldas arbetssituation, samspel med tjänstepersoner, syn på 

styrning, etc.  

Kommunen arbetar på olika sätt för att motverka fusk och oegentligheter. 

Utbildningar inom området har gjorts och nämndernas internkontrollplaner har 

blivit tydligare. Utifrån bland annat en revisionsrapport med förbättringsförslag 

kring det förebyggande arbetet inom området, har en ny policy och nya 

riktlinjer arbetats fram och ska beslutas av KF under hösten 2020. Här flyttar 

kommunen fram positionerna.  
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Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 Övergripande strategi kring 

kommunikation  

 Mix av digital och analog information 

 Handlingar tillgängliga på webben för 

KF-, KS- och nämndsammanträden 

 Webbsändningar av KF-sammanträden 

 Allmänhetens frågestund inför KF-

sammanträden 

 Flera exempel på genomförda 

medborgardialoger, framförallt kopplade 

till fysiks planering 

 KSO och kommunchef besvarar 

medborgarfrågor på Facebook 

 Utbildningsstöd till förtroendevalda  

 Tydliggjord beredningsprocess 

 Ny policy och nya riktlinjer kring att 

motverka oegentligheter 

 Tydligare strategi och systematik 

kring medborgardialoger 

 Uppföljning av 

kommunikationspolicy och rutiner 

avseende resultat 

 Ökad anpassning av information till 

olika medborgar- och brukargrupper 

 Förenklad och kortfattad information 

för medborgarna kring politiska beslut  

 Bredda och utveckla 

medborgardialoger 

 Kvalitetssäkra 

förtroendemannaregistret avseende 

kontaktuppgifter  

 Tillgängliggör resultatredovisningar 

för medborgarna (Vad får vi för 

skattepengarna?) 

 Uppföljning av politikernas 

arbetssituation, t.ex. avseende hat och 

hot 

Område 2 Samhällsutveckling 

 

Rubriker Poäng 

 Strategi för hållbar utveckling 

 Social hållbarhet 

 Ekologisk hållbarhet 

 Civilsamhälle, näringsliv och kultur 

57 

 

Allmänt 

Sveriges kommuner har ett brett uppdrag och olika roller av skiftande karaktär 

såsom arbetsgivare, serviceaktör, demokratiaktör och samhällsbyggare. 

Demografisk utveckling och en snabb urbanisering är utmaningar som måste 

hanteras tillsammans med andra okända yttre faktorer som snabbt kan påverka 

verksamheten, till exempel kriser och andra oförutsedda händelser. Kommunen 

förväntas inte bara tillfredsställa dagens behov utan måste också agera för en 

hållbar utveckling som skapar förutsättningar för framtida generationer att 

tillfredsställa sina behov. 
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I rollen som samhällsbyggare är samarbetet med lokalsamhället i form av 

förenings-, kultur- och näringsliv en viktig uppgift. Likaså att upprätthålla 

samverkan på regional och nationell nivå. En viktig uppgift är att fungera som 

katalysator för att olika verksamheter i den geografiska kommunen fungerar 

tillsammans för att skapa attraktivitet, tillväxt och inte minst en hållbar 

utveckling. 

Strategi för hållbar utveckling 

Det finns idag ett miljöprogram och en strategi för social hållbarhet som 

sammanfattar kommunens inriktning mot byggandet av ett hållbart samhälle. 

Utöver dessa strategiska dokument finns ett stort antal styrdokument som 

framförallt kopplar till ekologisk hållbarhet. Här anges många mål och 

aktiviteter som ska genomföras. Det är i vissa fall oklart hur dessa följs upp och 

utvärderas. Vissa följs upp i kommunens hållbarhetsrapport. Dessa 

styrdokument är endast till viss del kopplade till mål- och budget samt 

årsredovisningen. Hållbarhet skulle kunna stärkas i kommunens mål och 

budgetdokument genom att tydligare koppla olika hållbarhetsmål dit. Agenda 

2030-målen finns redan idag med i kommunens löpande måluppföljning i 

Stratsys. 

Arbete mot hållbarhet utifrån ett större samhällsperspektiv behöver ske i 

samverkan med externa aktörer utanför kommunorganisationen, t.ex. andra 

kommuner, region, statliga myndigheter, näringsliv och civilsamhället. 

Kommunen skulle behöva beskriva hur denna samverkan kan göras för att nå 

gemensamma hållbarhetsmål.  

Kommunen har påbörjat ett arbete med att bygga en sammanhållen 

hållbarhetsstrategi där alla aspekter på hållbarhet samlas. Denna strategi ska 

antas under 2020 och kommer att lägga en tydligare riktning på övergripande 

nivå mot hållbarhet.  

Redan idag görs en hållbarhetsrapport som är en bilaga till årsredovisningen där 

utfallet av hållbarhetsarbetet sammanfattas. Redovisningen är snygg och lättläst. 

Denna rapport skulle kunna utvecklas genom att bättre särredovisa genomförda 

aktiviteter och uppnådda resultat samt redovisa analys av vad som uppnåtts och 

hur arbetet kan utvecklas för att nå ännu bättre resultat. I kommunens interna 

system för uppföljning (Stratsys) har nämndernas mål och indikatorer länkats 

till agenda 2030-målen. Detta underlättar för framtida analyser av resultat mot 

de långsiktiga målen.  

Social hållbarhet 

Det pågår flera aktiviteter i kommunen som har bäring på att främja inkludering 

och motverka utanförskap. Framförallt är det skolan som har detta fokus i sitt 

kvalitetsarbete. Kommunen nämner även sysselsättningshöjande åtgärder 

genom de arbetsinsatser som den nya funktionen ”arbetscoach” genomför. Ett 

förbättringsområde skulle kunna vara att bättre länka ihop olika verksamheters 

insatser inom detta område. Samverkan med externa aktörer sker på olika sätt. 
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Perspektiven inkludering och motverkande av utanförskap finns inte med i den 

samlade hållbarhetsredovisningen. Det är svårt att se kommunens resultat 

avseende detta arbete.  

Trygghet och trygghetsskapande arbete redovisas däremot i 

hållbarhetsredovisningen. Det pågår många aktiviteter här och trygghet i 

Vaxholm följs upp på flera olika sätt. Några exempel är Polisens 

trygghetsundersökningar, brottsstatistik, trygghetsinventering, trygghetsindex i 

förskola o grundskola och SCB:s medborgarundersökning. Resultat ur 

medborgarundersökningen redovisas även i årsredovisningen under målet ”Den 

offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött”. Intrycket är att det finns ett 

fokus på detta område i kommunen och att här genomförs många olika åtgärder. 

Ytterligare en dimension som är viktig inom området social hållbarhet är 

folkhälsoarbetet. I Vaxholms hållbarhetsredovisning sammanfattas det under 

rubriken ” Öka hälsa och välbefinnande”. De aktiviteter som redovisas här 

spretar lite åt olika håll. Det är också lite oklart hur kommunens olika 

verksamheter främjar folkhälsa och hur effekterna blir. Här skulle kommunen 

behöva definiera tydligare vilka mål man strävar åt och hur de ska följas upp. I 

den kommande hållbarhetsstrategin hänvisas till de nationella folkhälsomålen 

och i flera Agenda 2030-mål lyfts folkhälsoperspektivet fram.  

Jämlikhet och jämställdhet genomsyrar enligt kommunens egen uppgift all 

verksamhet. Utvärderarna tycker trots det, att det är det svårt att få en 

helhetsbild av vilka aktiviteter som genomförs och vilka effekter dessa ger 

utifrån ett medborgarperspektiv. I årsredovisningen redovisas endast ett mått 

som pekar på jämställdhet ”Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar deltat 

med totalt deltagande”. Kommunen skulle kunna flytta fram positionerna inom 

jämställdhet och jämlikhet. Tydligare mål kring vilka resultat som förväntas 

uppnås skulle behöva formuleras och en analys behöver göras över vilka 

aktivister som kan leda mot målen. I den kommande hållbarhetsstrategin lyfts 

Agenda 2030-målen Mål 5 - Jämställdhet, och Mål 10 - Minskad ojämlikhet, 

vilket kommer att peka ut dessa mål som viktiga på en övergripande nivå. Dock 

behöver de konkretiseras. 

Ekologisk hållbarhet 

Som tidigare  nämnts finns ett antal olika styrdokument för olika fokus inom 

området ”ekologisk hållbarhet”. Några exempel är Miljöprogram, Energiplan, 

Blåplan och Hållbart byggande. Många olika aktiviteter sker inom de olika 

områdena. Uppföljning av effekter redovisas till viss del i kommunens 

Hållbarhetsredovisning. Uppföljning och analys av resultat bör framgent 

förtydligas inom organisationen då mål och indikatorer på nämndnivå nu har 

länkats till målen i Agenda 2030 via kommunens uppföljningssystem Stratsys. 

Styr- och uppföljningscykeln bör kunna stärkas kring ekologisk hållbarhet då 

arbetet knyts ihop av det nya hållbarhetsprogrammet som kommer att beslutas 

under detta år.  

När det gäller åtgärder som minskar klimatbelastningen inom den egna 

organisationen, så arbetar kommunen bland annat med att minska resor med bil 
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i tjänsten, miljöanpassade riktlinjer för upphandling, energibesparing och 

fossilfri energi för uppvärmning. Det är delvis svårt att se hur kommunen följer 

upp effekterna av klimatarbetet och vad den samlande analysen är av det arbete 

som pågår utifrån ett resultatperspektiv.  

När det gäller att påverka aktörer i lokalsamhället kring att agera klimatsmart så 

är inriktningen framförallt att bedriva kampanjer och upplysning för att påverka 

medborgarna. Ett förbättringsområde skulle kunna vara att i mer organiserad 

form samverka med både näringsliv och civilsamhälle för att tillsammans göra 

åtaganden som minskar klimatbelastningen.  

Kommunen har genomfört en översvämningsanalys och fysisk plantering tar 

hänsyn till översvämningsrisker. Utöver detta finns det fler påverkanseffekter 

än av ett förändrat klimat på sikt. Det kan finnas ett värde för kommunen att 

fördjupa och bredda riskanalysen utifrån kommande klimatförändringar. Enligt 

uppgift kommer klimatanpassning finnas med i nya översiktsplanen som håller 

på att tas fram. 

Att bygga en cirkulär ekonomi och en hållbar konsumtion är viktiga byggstenar 

för att minska kommunens miljöbelastning. När det gäller dessa delar är det 

svårt att hitta en samlad strategi i hela organisationen, men det finns flera 

aktiviteter som har bäring på en cirkulär ekonomi. Miljöanpassad upphandling 

är en viktig del. Det finns även initiativ inom olika verksamheter för att minska 

avfallsmängden. Andelen ekologiskt inköpta livsmedel är förhållandevis hög i 

kommunen. Roslagsvatten AB, som sköter avfallshantering i Vaxholm och 

Österåker, håller på att ta fram en ny avfallsplan med ett tydligt fokus på 

cirkulär ekonomi och återbruk. Det är viktigt att dess aktiviteter kopplas till 

kommunen nya hållbarhetsprogram och samlas under mål för cirkulär ekonomi.  

Civilsamhälle, näringsliv och kultur 

Kommunen har som alla andra kommuner olika former av bidrag för att stötta 

föreningslivet. Det pågår också många olika samarbeten med civilsamhället 

som båt- och grannsamverkan, nattvandring, fritidsföreningar för meningsfulla 

fritidsaktiviteter på lov, pensionärer som skolpoliser, träffpunkt Kanonen, m.m. 

Dessa samarbeten sker på verksamhetsnivå och det finns ingen övergripande 

strategi för hur kommunen förhåller sig till civilsamhället. Att ta fram en sådan 

strategi utifrån en kartläggning och analys av behov skulle kunna vara ett 

förbättringsområde.  

Kommunen arbetar efter en reviderad näringslivsstrategi som gäller från och 

med år 2020. Regelbundna företagsbesök, återkommande frukostseminarier och 

en god service utifrån myndighetsutövande och stöd kännetecknar samspelet 

mellan kommun och företag. Kontakterna med näringslivet samordnas av ett 

näringslivsråd med representanter från stadsbyggnadsförvaltningen och 

kommunens näringslivsansvarige. Att dessa kontakter är goda verifieras av 

resultaten i SKR:s undersökning Insikten. Kommunen samverkar i regionen 

med att utveckla turism genom Destination Vaxholm, Stockholm Archiplago 
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och Visit Stockholm. Vaxholm medverkar också i utvecklingsarbetet i 

Stockholm Nordost och i Stockholm Business Alliance.  

Ett kulturråd finns i Vaxholm där olika representanter från kulturlivet träffar 

kommunen för att diskutera olika frågor. Flera olika kulturaktiviteter 

återkommer där kommunen stödjer på olika sätt. Vid intervjuerna framkom 

önskemål om att kommunen skulle flytta fram positionerna på kulturområdet 

genom att arbeta mer långsiktigt och strategiskt med kulturfrågorna.  

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 På väg att ta fram en samlad 

hållbarhetsstrategi 

 Tydlig och lättläst hållbarhetsrapport 

 Nämnders mål och indikatorer kopplade 

till Agenda 2030-målen via Stratsys 

 Tydligt fokus på trygghetsskapande 

arbete  

 Tydlig strategi och samordnat stöd av 

kommunens verksamheter till 

näringslivet 

 Koppla hållbarhetsstrategier tydligare 

till kommunens mål och 

budgetdokument  

 En tydligare mer omfattande 

uppföljning och analys av resultat kring 

hållbarhetsarbetet 

 Operativ samverkan med externa 

aktörer kring hållbarhetsmål 

 Breddad riskanalys kring 

klimatförändringar 

 Övergripande strategi kring samverkan 

med civilsamhället  

 

Område 3 Styrning och kontroll 

 

Rubriker Poäng 

 Strategi för styrning 

 Politisk styrning 

 Uppföljning och analys 

 Samspel mellan rollerna som förtroendevald 

respektive tjänsteperson 

74 

Allmänt 

Alla kommuner behöver ha ett styrsystem som säkerställer att de politiska 

viljeyttringarna omsätts till praktisk handling i verksamheterna. En gemensam 

vision och uppföljningsbara mål som påverkar organisationen behöver 

formuleras och förankras. I ett fungerande styrsystem måste politikerna också 
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kunna följa upp och se om insatta resurser leder till reella resultat för brukare 

och medborgare.  

En väl fungerande styrning handlar även till stor del om samspel och dialog 

mellan de förtroendevalda och tjänstepersonerna. Det är viktigt att de olika 

rollerna klargörs och att det finns en tillit ifrån ledningen till professionens 

kunskap och kompetens att erbjuda bra service och tjänster till brukarna. En stor 

utmaning är att uppnå ett lagarbete i alla delar av organisationen där man har en 

gemensam målbild att sträva efter. 

Strategi för styrning 

Vaxholm har en tydligt beskriven styrmodell som bygger på tre delar; 

internkontroll, kvalitetssäkring och målstyrning. Mål följs upp med mätbara 

indikatorer på dels fullmäktigenivå, dels på nämnd- och verksamhetsnivå. 

Intrycket är att alla verksamheter arbetar enligt den struktur och systematik som 

är angiven. När det gäller en framtagen strategi för styrning, så är kommunen ett 

gott exempel.  

Politisk styrning 

Kommunen har en politiskt antagen vision som i sin grund funnits under en 

längre tid. Den har reviderats till viss del av den nu styrande majoriteten och 

bland annat så har hållbarhet lagts till som viktig dimension. Vid intervjuerna 

tryckte de ledande politikerna på att denna vision var ett gott stöd för vägleda 

samarbetet mellan de olika partierna. Intrycket vid intervjuerna är annars att 

visionen inte är så väl känd i hela organisationen och det finns en 

förbättringspotential genom att stärka visionens betydelse för den långsiktiga 

riktningen i styrningen.  

Varberg är en kommun som arbetat med att förnya och förankra sin vision. 

Det finns en kommunövergripande värdegrund sedan 2019 som är tänkt att 

genomsyra all verksamhet. Ett arbete pågår för att förankra värdeorden samspel, 

engagemang och respekt i hela organisationen. Chefer och medarbetare har varit 

delaktiga i framtagandet och det finns ett arbetsmaterial kring värdeorden som 

kan användas på arbetsplatsträffar. Värdeorden är en del i introduktionen av nya 

medarbetare och värdegrunden följs upp som en del i medarbetarsamtalet. Det 

finns fortfarande ett arbete kvar för att värdegrunden ska integreras med olika 

styrdokument och personalpolitiska dokument. Arbetet med värdegrunden är ett 

gott exempel, men förankringsarbetet måste fortgå för att värdegrunden ska få 

fullt genomslag. Kävlinge är en kommun som kan inspirera när det gäller att 

förankra en övergripande värdegrund. 

Kommunens politiska målstyrningsmodell är tydlig och målen är 

uppföljningsbara med indikatorer. Koppling till ett IT-baserat 

uppföljningssystem på nämnd och verksamhetsnivå samt mål- och 

resultatsamtal med de enskilda medarbetarna är några komponenter som binder 

ihop kedjan från ledning till medarbetare.  
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Vaxholm har ett rambudgeteringssystem där preliminära ramar fastställs av 

kommunstyrelsen och nämnderna får sedan respondera utifrån möjlighet till 

effektivisering och om målen kan uppnås. Utifrån nämndernas återkoppling 

läggs ett slutligt budförslag av Kommunstyrelsen. De intervjuade vittnar om att 

fokus på kvalitet och verksamhetsresultat har ökat de senaste åren. Ekonomi 

och kvalitet anses vara allt mer sammanlänkade processer i budgetering och 

uppföljning.  

Sammantaget är området styrning starkt i Vaxholm. Det visar sig inte minst i 

medarbetarundersökningen (HME) där indexet som visar på medarbetarnas syn 

på styrningen ligger en bra bit över kommunmedel i Sverige. .  

Uppföljning och analys 

Det sker en regelbunden uppföljning av både ekonomi och verksamhetsresultat 

under budgetåret. Återrapportering till nämnd och fullmäktige avseende både 

ekonomi och verksamhetsresultat sker tre gånger per år. Ekonomin följs upp vid 

ytterligare tre tillfällen under året. Vid avvikelser i förhållande till mål, både när 

det gäller ekonomi och verksamhetsresultat, antas riktade åtgärdsplaner som 

följs upp i samband med återrapportering till politiken. Kommunen kopplar på 

övergripande nivå ihop uppföljningen till god ekonomisk hushållning som då 

handlar om ekonomisk balans och måluppfyllelse. Även om kommunen arbetar 

med att genomföra analyser i samband med uppföljning, så kan denna 

analysförmåga utvecklas. Framförallt är det viktigt att enhetschefer får centralt 

stöd till att kunna göra analyser som stödjer måluppfyllelse och 

kvalitetsförbättringar. 

Örebro är en kommun som arbetat mycket med att utveckla sin analysförmåga. 

Förutom analyser i samband med framtagande av en åtgärdsplan, så görs en 

omvärldsanalys och olika nulägesanalyser kopplat till verksamhet i samband 

med uppstart av budgetarbetet.  

Ett förbättringsområde som kan nämnas är att det finns behov av att bättre 

integrera uppföljningen av privata utförare och upphandlad verksamhet 

tillsammans med kommunens uppföljning av egen verksamhet. Idag följs dessa 

externa verksamheter upp på olika sätt i olika verksamheter. Ofta sker 

uppföljningen endast lokalt mot avtal. Sällan sker aggregering av resultat och 

återrapportering till politiken. Kommunen har själv identifierat detta som ett 

förbättringsområde. Kommunen har nyligen tagit fram ett program och mallar 

för uppföljning av privata utförare. När kommunen börjar med att arbeta med 

denna uppföljning kommer uppföljningen av de privata utförarna bli mer 

integrerad i kommunens övergripandeuppföljningssystem.  

Det kan vara värt att studera kommuner med många externa utförare som till 

exempel Nacka och Sollentuna, om kommunen vill utveckla detta område.  
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Samspel mellan rollerna som förtroendevald respektive tjänsteperson 

Kommunen har under det senaste året arbetat med de olika rollerna som 

politiker och tjänstpersoner har. Workshopar har genomförs för att förbättra 

samarbetet mellan nämnder och förvaltningsledningar. Utifrån dessa workshops 

så har riktlinjer tagits fram som stöd. Utbildningsinsatser riktat till politiker har 

genomförts. Beredningsprocessen för ärenden till politiken har också setts över 

och tydliggjorts. En manual ”Så bereder vi ärenden i Vaxholm stad” samt 

mallar för hur ärenden ska skrivas har tagits fram. Detta är ett gott exempel för 

andra kommuner. 

Dialog mellan politiker och tjänstepersoner sker framförallt på nämnds- och 

förvaltningsnivå mellan ordförande och förvaltningschef. Gemensamma 

strategidagar genomförs i samband med uppstart av budgetprocessen. Det 

framkom vid intervjuerna önskemål om att dessa dagar skulle kunna utvecklas. 

Framförallt verkar det finnas ett behov av att diskutera och lära tillsammans, 

både politiker och tjänstepersoner från olika verksamheter utifrån ett 

kommunövergripande perspektiv.  

Gällivare är en kommun som arrangerar scenariodagar för diskussion kring 

framtiden, utmaningar etc. där både politiker och tjänstepersoner deltar. 

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 Tydlig strategi för styrning och en väl 

beskriven styrmodell 

 En övergripande vision 

 Kommungemensam värdegrund 

 IT-system för uppföljning 

 Resultatsamtal med medarbetare 

 Fokus på både ekonomi och 

resultat/kvalitet 

 Workshops kring roller samt vad och hur 

 En framtagen manual och mallar för 

beredningsprocessen 

 Stärka visionens styrkraft 

 Fortsätta förankra och implementera 

värdegrund 

 Utveckla och stärk analyskunskapen i 

hela organisationen  

 Förbättra uppföljningen av upphandlad 

verksamhet 

 Utveckla dialogen som sker mellan 

politiker och tjänstepersoner  
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Område 4 Effektivitet 

Rubriker Poäng 

 Strategi för effektivitet 

 Jämförelser för effektivitet 

 Nya arbetssätt och ny teknik som ökar effektivitet 

 Samverkan för effektivitet 

57 

Allmänt 

Det sker en kontinuerlig förändring i kommunerna som kräver utveckling av 

den service som tillhandahålls. En viktig förändringsfaktor är den demografiska 

utvecklingen, med ett allt större antal invånare i de äldre och yngre 

åldersgrupperna, vilken ökar behovet av tjänster hos de äldre och yngre 

brukarna samtidigt som finansieringen av verksamheten blir svårare. Ett svar på 

hur detta ska lösas är ökad effektivitet. Det handlar då inte om att ensidigt skära 

ner kostnader. Det innebär istället att hitta smartare arbetssätt och ett bättre 

resursutnyttjande som kan göra så att servicenivån till brukarna bibehålls eller 

förbättras. Kort sagt handlar effektivitet om att förstå samspelet mellan 

resursinsats och kvalitativa resultat och att kunna agera utifrån de givna 

förutsättningarna, både strategiskt och operativt. 

Strategi för effektivitet 

Kommunledningen betonar att det är kommunens styr- och uppföljningssystem 

som ska driva en ökad effektivisering i kommunen vilket utvärderarna bedömer 

vara en riktig strategi. I Vaxholms mål och budget 2020-2022 beskrivs strategin 

kring effektivitet i samspelet mellan de tre målområdena Kvalitet, Livsmiljö och 

Ekonomi. Bärande här är fokus på balans i budgeten vilande på ”God 

ekonomisk hushållning”. Fördelningen av finansiella medel till nämnderna sker 

genom volym- eller anslagsbudgetering, utifrån demografi vilket genererar 

volymer, nettokostnadsavvikelser, anslag och särskilda satsningar. Respektive 

nämnd yttrar sig över angivet finansiellt förslag samt anger nerbrutna mål till de 

tre övergripande målområdena. Dessa tillsammans med nya omvärldsfaktorer 

utgör underlag till kommunens övergripande mål och budgetdokument.  

Vid en granskning av senaste budgethandling och årsredovisning visar det sig 

att ordet effektivitet används på flera ställen, men att det många gånger är det 

svårt att läsa sig till vad som avses. Ofta syftar begreppet på att en besparing 

förväntas. Detta stärks av att ordet kostnadseffektivitet ibland används. På några 

ställen finns dock en tydlig koppling till att förbättra tjänsternas kvalitet men 

med en lägre eller bibehållen kostnad. Det handlar då företrädesvis om e-

tjänster och digitalisering. Det finns en förbättringspotential genom att tydligare 

i handlingarna peka ut vad kommunen avser med effektivitet och koppla de två 

begreppen kostnad och kvalitet med varandra.  
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Ett tydligt avvikelsehanteringssystem i den övergripande uppföljningen är en 

del i strategin för att hålla fokus på effektivitet. Intrycket är att det fortfarande 

finns en övervikt på ekonomisk avvikelsehantering i förhållande till den som 

bygger på kvalitetsavvikelser. Det fulla genomslaget av ett effektivitetstänk 

skulle behöva stärkas på verksamhetsnivå i den löpande planeringen och 

uppföljningen. Utvärderarnas bild är att socialförvaltningen har kommit längst 

kring att arbeta med effektivitet, bland annat genom att använda konceptet 

nyttorealisering vid IT-investeringar. Detta arbetssätt borde kunna spridas i 

organisationen.  

Jämförelser och nyttorealisering för effektivitet 

Att fokusera på ökad effektivitet är ett måste i alla Sveriges kommuner. 

Vaxholm jämför sig när det gäller resultat och kostnader företrädesvis med 

andra kommuner i Stockholms län, men jämförelser görs även med nationella 

medelvärden. Jämförelser sker både på övergripande och i alla verksamheter. 

Flera av de jämförande mått som kommunen använder för uppföljning visar på 

goda resultat och förhållandevis låga kostnader i jämförelse med andra 

kommuner. Dock visar de nyligen framtagna effektivitetsnyckeltalen i 

databasen Koladas Jämföraren, att kommunen har en förbättringspotential inom 

flera områden när det gäller effektivitet. I databasen är de flesta måtten 

justerade efter strukturella förhållanden och bakgrundsfaktorer när det gäller 

kvalitet och kostnad vilket förskjuter referenspunkten för olika kommuner.  

Intrycket är att Vaxholm har kommit en bra bit på väg när det gäller analyser av 

både kostnader och  kvalitet i uppföljning av verksamhet, men det finns 

möjligheter för kommunen att kliva fram ytterligare här. Ett förbättringsområde 

kan vara att arbeta både kommunövergripande och i verksamhet med att öka 

analyskompetensen i organisationen utifrån jämförelser och förståelse av olika 

nyckeltal och uppföljningar. Det gäller även jämförelser mellan enheter i den 

egna organisationen och med privata utförare.  

Nyttorealisering är en arbetsmetod som kan användas för att både prognostisera 

och följa upp kvalitet i förhållande till kostnad för de investeringar som görs. 

Det finns ingen kommungemensam modell för detta i Vaxholm. 

Socialförvaltningen arbetar med en modell för nyttorealisering när det gäller 

införandet av digitala tjänster inom sin verksamhet. Här finns inspiration om 

kommunen vill jobba bredare med detta sätt att beräkna kvalitativ nytta i 

förhållande till kostnad vid investeringar. Modellen skulle även kunna användas 

vid införande av nya arbetsmetoder som inte genererar annat än ökade 

driftskostnader. 

Nya arbetssätt och ny teknik som ökar effektivitet 

Kommunen arbetar inom flera verksamheter med att införa ny teknik och med 

att digitalisera sitt arbete. Socialförvaltningen har som nämnts i ovanstående 

avsnitt, arbetat med att följa upp kostnadsbesparingar i förhållande till levererad 

kvalitet i samband med sitt arbete med ökad digitalisering i äldreomsorgen. Att 
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arbeta med nyttorealisering borde kunna användas i alla verksamheter när det 

handlar om att bedöma nyttoeffekter av nya arbetssätt och ny teknik för 

brukarna och medborgarna.  

Kommunens arbetar med processförbättringar inom flera områden och det finns 

stöd att avropa för verksamheterna dels genom den samordning som sker av 

kvalitetsgruppen, dels genom utbildningar kring metodik och verktyg. 

Vaxholms arbete med att förbättra processer är ett gott exempel på hur 

förändrade och nya arbetssätt kan leda till effektivisering.  

Arbetet med att förbättra olika arbetsprocesser och en ökad digitalisering har 

bäring på att effektivisera administrationen i organisationen. Det finns ingen 

tydlig bild av hur administrationen upplevs och faktiskt stöder chefernas uppgift 

att leda sin verksamhet och om administrationen effektiviseras. Här skulle 

behöva ske en uppföljning och analys utifrån enhetschefernas perspektiv.  

Mjölby och Burlöv är två kommuner som kartlagt administration utifrån ett 

chefsperspektiv. 

Samverkan för effektivitet 

Vaxholm är på grund av sin kommunstorlek en organisation där anställda kan 

arbeta nära varandra och där antalet chefer och medarbetare gör det lättare att 

träffas för att bygga samarbeten över gränser. Det kan vara en fördel jämfört 

med kommuner som har mångdubbelt fler anställda. Intrycket är att ett sådant 

samarbete över verksamhetsgränser sker, men att det kan utvecklas ytterligare 

utifrån ett effektivitetsperspektiv. Det handlar då om att utveckla ett agilt 

arbetssätt i förhållande till brukaren. Ängelholm är en kommun som arbetat en 

längre tid med att anta ett agilt arbetssätt.  

Vaxholm verkar i många olika samarbeten med andra kommuner. Samverkan 

inom Stockholmsregionen, kvalitetsnätverk i SIQ, upphandlingsnätverk, 

Kommunens Kvalitet i Korthet och Stockholm Nordost är några av alla de olika 

samarbetsytor som finns. Vaxholm ett gott exempel för andra när det gäller att 

lära och samverkan med andra. Utmaningen skulle då kunna vara att bättre följa 

upp värdet och nyttan av samverkan utifrån ett effektivitetstänkande. Arbetstid 

kostar pengar och samverkan tar tid. Leder dessa insatser till högra kvalitet för 

brukarna och lägre kostnader för organisationen? 

Samverkan inom olika verksamheter sker även med andra aktörer i den 

geografiska kommunen. Det finns exempel inom näringslivsutveckling, 

kulturområdet, brottsförebyggande arbete, föreningsliv, med mera. Dessa olika 

samverkansformer följs upp och utvärderas på olika sätt. Det skulle kunna 

finnas ett värde av att göra en mer strategisk uppföljning av vilket mervärde 

som skapas i samverkan med externa aktörer och hur detta samarbete skulle 

kunna utvecklas.  
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Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 Kommunens styrsystem ramar in strategi 

för effektivitet 

 Jämförelser av resultat och kostnader 

både övergripande och i verksamhet 

 Digitalisering inom många verksamheter 

 Processkartläggning och analys för att 

effektivisera  

 Många exempel på samverkan med andra 

kommuner 

 Många exempel på samverkan med 

aktörer i den geografiska kommunen 

 Stärk effektivitetsfokus i hela 

organisationen 

 Utveckla avvikelsehantering när det 

gäller verksamhetsresultat 

 Stärk analyskompetens i organisationen 

 Nyttorealisering som analysmodell vid 

införande av nya arbetssätt och vid 

investeringar 

 Förbättra administration utifrån ett 

enhetschefsperspektiv 

 Uppföljning och analys av nytta vid 

samverkan  

Område 5 Brukarens fokus 

Rubriker Poäng 

 Strategi för brukarens fokus 

 Fokus på service 

 Förenklade kontakter med kommunen 

 Information kring kommunens serviceutbud 

 Möjlighet att påverka utformningen av de egna 

tjänsterna 

53 

Allmänt 

Med ”brukarens fokus” menas att kommunen har en styrning och ledning som 

utgår från brukarens behov. Vid förbättring och effektivisering av verksamheten 

måste brukaren ha en central roll genom involvering och medskapande. 

Brukarens upplevelser och kunskap inom ramen för lagstiftning och ekonomi är 

en förutsättning för att hitta nya arbetssätt och skapa önskade förflyttningar. 

Hög tillgänglighet och ett gott bemötande är viktiga kvalitetsaspekter på all 

service. Att vara tydlig när det gäller information om vad brukarna kan förvänta 

sig avseende servicekvalitet är en annan viktig aspekt. Många gånger beror 

missnöje hos brukare på att man från verksamheten inte klargjort för brukarna 

tjänsternas innehåll. Förväntad kvalitet motsvarar då ibland inte levererad 

kvalitet vilket skapar missnöjda föräldrar, vårdtagare, klienter, m.m. Tydlig 

information om tjänster och möjlighet för brukarna att tycka till om de tjänster 

som utförs brukar leda till en större andel nöjda brukare. 

Strategi för brukarens fokus 

Det finns en kommunövergripande strategi i Vaxholm kring brukaren i centrum. 

Framförallt synliggörs denna strategin i värdegrunden. Brukarens perspektiv 
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finns också med som tydlig utgångspunkt i arbetet med att utveckla kommunens 

olika processer. Sedan varierar det i praktiken i de olika verksamheterna hur 

detta faller ut. Det är viktigt att fortsätta med att implementera ett 

kommungemensamt synsätt på rollen och sitt agerande i förhållande till 

brukarna. Kommunen följer upp bemötande och nöjdhet på olika sätt genom 

SCB:s medborgarundersökning, olika brukarenkäter på verksamhetsnivå och 

enkäten Insikten på näringslivssidan. Vissa av resultaten finns som indikatorer 

kopplade till mål.  

Fokus på service 

Bemötande och tillgänglighet är två viktiga ledord i förhållande till brukarna. 

Utbildning och träning kring detta behövs för att befästa tillämpningen av dessa 

begrepp i hela organisationen. Bemötande finns med som en del i Vaxholms 

värdegrund. Kommunen har som del i att förankra värdegrunden haft 

gemensamma föreläsningar samt övningar och diskussioner på 

arbetsplatsträffar. Värdegrunden finns även med som komponent i kommunens 

introduktion för nyanställda.  

Det faktiska utarbetandet av bemötande och tillgänglighet i praktiken och som 

värdegrunden ska leda till, är delegerat till de olika verksamheterna. Det finns 

indikatorer på att tillgänglighet och bemötande i Vaxholm, t.ex. i KKiK-måtten 

och SCB:s medborgarundersökning, ligger någonstans i mitten av vad Sveriges 

kommuner presterar. Här borde kunna ske förbättringar genom att ytterligare 

utveckla förhållningsättet kring tillgänglighet och bemötande. Ett sätt skulle 

kunna vara att uppmärksamma och belöna insatser som kan kopplas till ett gott 

bemötande och tillgänglighet genom uppmärksamhet eller stöd till de individer 

eller arbetsplatser som utmärker sig.  

Vallentuna är en kommun som tagit fram en Servicepolicy och en 

servicehandbok för att utveckla sitt förhållande till brukarna.  

Förenklade kontakter med kommunen 

Kommunen har genomförts flera olika åtgärder för att underlätta kontakter från 

medborgare och brukare in i organisationen. Det har startats upp ett 

”kontaktcenter light” vilket innebär att de som ringer till kommunen kan få svar 

på vissa frågor direkt i växeln. På vissa skolor har man öppnat 

funktionsbrevlådor för e-post samlat per årskursers för att styra kontaktvägarna 

från en enskild lärare till en gemensam ingång för ett helt lärarlag. På 

socialförvaltningen finns en jourtelefon där det alltid går att komma fram. Flera 

verksamheter arbetar med att öka de digitala kontaktvägarna med brukarna 

genom olika e-tjänster.  

Det finns många fler möjligheter att underlätta för medborgarna och brukarna 

att enkelt komma i kontakt med kommunen utifrån enskilda och kollektiva 

behov. Öppethållande utöver kontorstid, utökad möjlighet till personlig kontakt, 

AI-styrda chatbotar, appar, vanliga frågor och svar på webben, är några insatser 

som kan underlätta kommunikationen. Vid intervjuerna framfördes synpunkten 
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att arbetet med att underlätta kontakterna för brukarna skulle behöva samordnas 

mer istället för att varje verksamhet arbetar själva med detta. Utvärderarna delar 

denna åsikt.  

Vallentuna och Tanum är två kommuner som når goda värden kring 

tillgänglighet och bemötande i KKiK. 

Information kring kommunens serviceutbud 

För att skapa rimliga förväntningar på vad kommunen kan erbjuda avseende 

tjänster och service, så är det viktigt att tydligt informera om vad brukarna kan 

förvänta sig. I Vaxholm så är webben den huvudkanal där sådan beskrivningar 

finns. Här finns möjlighet till förbättringar, t.ex. på enhetsnivå. Kommunala 

skolor och förskolor finns beskrivna på webben med olika fakta och 

kontaktvägar. Enheterna skulle kunna jämföras mer med varandra avseende 

resultat från t.ex. brukar- och elevundersökningar. De fristående enheterna har 

egna hemsidor som inte är uppbyggda på samma sätt som kommunens. Detta 

försvårar jämförbarheten med de kommunala enheterna.  

Det finns några olika ingångar till sociala medier i Vaxholm. Det finns åtta 

Facebookkonton varav en är central för kommunen och fem Instagramkonton 

som ligger på enhetsnivå. Hur dessa används varierar mycket och ger ett 

splittrat intryck då de jämförs. Ett förbättringsområde skulle kunna vara att ha 

en mer enhetlig struktur på hur kommunikation ska ske via de sociala kanalerna.  

Karlstad är en kommun som har arbetat mycket med att utnyttja de nya sociala 

kommunikationskanalerna för att förbättra kontakten med medborgare och 

brukare.  

Möjlighet att påverka utformningen av de egna tjänsterna 

Det finns två delar av brukarens perspektiv. Dels handlar det om att 

kontinuerligt efterfråga brukarnas synpunkter som grupp, t.ex. via 

brukarenkäter, olika råd, brukarpaneler, etc. Detta perspektiv belyses 

frågeområde 6. Tjänsterna som tillhandahålls kan också formas efter den 

enskilda brukarens behov och anpassas genom dialog, möjlighet att välja 

service eller utförare, individuellt anpassade handlingsplaner där brukaren själv 

varit med att forma dessa, etc. Det är detta perspektiv som belyses i detta 

avsnitt. 

Det finns i Vaxholm ett kommungemensamt synpunkts- och 

klagomålshanteringssystem som fångar upp synpunkter från enskilda 

medborgare och brukare. Brukarens möjligheter att personligen påverka 

innehållet i tjänsterna är utöver denna ingång delegerad till verksamheterna. Det 

är svårt för utvärderarna att se hur detta fungerar i praktiken. Här finns 

möjlighet för Vaxholm att ta ge metodstöd, till exempel kring tjänstedesign, till 

verksamheter för att arbeta mer med att anpassa tjänster till individuell behov. 

Detta kan betecknas som ett agilt förhållningssätt till brukarens behov.  
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Under ”Innovationsguiden” på www.skr.se finns tips om hur kommuner kan 

arbeta med tjänstedesign. 

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 Värdegrunden har tydligt fokus på  

brukaren och medborgaren 

 Utbildning kring värdegrund, diskussion 

på APT och med i introduktion av 

nyanställda 

 Kontaktcenter light 

 Funktionsbrevlådor på vissa skolor 

 Uppmärksamma individer och 

arbetsgrupper som utmärker sig kring 

hög tillgänglighet och gott 

brukarbemötande  

 Utöka antalet kontaktvägar för öka 

tillgänglighet för brukarna 

 Tydligare och mer jämförbar 

information mellan olika enheter inom 

förskola, skola och äldreomsorg 

 Mer samordning kring information via 

Facebook och Instagram 

 Mer fokus på individanpassning av 

tjänster – ett agilt förhållningssätt 

 

Område 6 Kvalitetsutveckling 

 

Rubriker Poäng 

 Strategi för kvalitetsutveckling 

 Centrala utvecklingsinsatser för bättre kvalitet  

 Förbättringsarbete 

 Samverkan för kvalitetsutveckling 

58 

Allmänt 

Ett av kommunernas huvuduppdrag är att ge kommunens medborgare 

välfärdsservice av god kvalitet. För att kunna åstadkomma detta behöver alla 

anställda i en kommun kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten, både 

internt i organisationen samt tillsammans med andra aktörer.  

Ett systematiskt kvalitetsarbete är därför centralt för att driva 

verksamhetsutveckling med syfte att möta kraven från brukare och medborgare. 

Ett ständigt förbättringsarbete behöver ske där systematiskt arbete bedrivs, 

utrymme för kreativitet ges och optimal resursanvändning sker. Inom detta 

område berörs både kommunens strategiska inriktning samt verksamhetens 

löpande operativa arbete med ständiga förbättringar. Innovation och samverkan 

med både brukare och andra aktörer är också medel för att finna nya lösningar 

som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden. 
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Strategi för kvalitetsutveckling 

I Vaxholm är kvalitetsutveckling en del av kommunens mål- och 

resultatstyrning. I styrmodellen benämns detta som ”kvalitetssäkring av 

uppdraget”. Verktygen för denna kvalitetssäkring är riskanalys, internkontroll 

och processledning vilka hålls samman på kommunövergripande nivå. För 

övrigt är mycket av kvalitetsarbetet i form av arbete med ständiga förbättringar 

delegerat till verksamhetsnivå. Den övergripande strategin kring 

kvalitetssäkring skulle kunna omfatta fler kvalitetsutvecklande dimensioner och 

vidgas från ”säkring” till att även innefatta ”utveckling”. 

Centrala utvecklingsinsatser för bättre kvalitet 

Den samordning som finns kring kvalitetssäkring är mycket ihopkopplad med 

det arbete som pågår för att kartlägga och förbättra processer. Som stöd i detta 

arbete finns ett gemensamt verktyg för att beskriva processer och utbildningar i 

processkartläggning. Kommunens kvalitetsgrupp är också en stödresurs som 

kan användas. Här satsar kommunen och kan tjäna som ett gott exempel. En 

förbättring skulle kunna vara att kommunen centralt stärkte upp det 

gemensamma kvalitetsarbetet med ytterligare några dimensioner. Det skulle 

kunna vara inom utvecklingsområden som effektivitet, kreativitet, innovationer 

eller samverkan.  

Norrtälje och Helsingborg är två kommuner som arbetat med att centralt stödja 

ständiga förbättringar och innovationer.  

Arbete med kvalitetsutveckling 

Som tidigare nämnt är det kommunövergripande kvalitetsarbetet mycket knutet 

till att förbättra olika processer. Arbetet görs på övergripande nivå, till exempel 

när det gäller budgetprocess och ärendehanteringsprocess, såväl som i 

verksamhet. Socialförvaltningen har arbetat mycket med myndighetsprocesser 

och utbildningsförvaltningen har bland annat kartlagt och förbättrat hantering av 

skolfrånvaro, övergångar och mottagande av nyanlända. 

Mycket av arbetet med kvalitetsutveckling är olika till sin karaktär i de olika 

verksamheterna. Här kulle kunna ske mer samverkan och stöd skulle kunna 

avropas centralt kring olika verktyg som kan användas. Det gäller bland annat 

arbetet med digitalisering som idag sker inom de olika verksamheterna, men 

som skulle kunna samordnas mer. Ett exempel på detta kulle kunna vara att 

arbeta på samma sätt som socialförvaltningen har gjort kring nyttorealisering i 

samband med införande av olika digitala stöd i omsorgsverksamhet. Denna 

metodik borde kunna användas av hela organisationen. 

Ett annat område som skulle kunna utvecklas i hela organisationen är att stärka 

kreativitet och innovationskraften. Det går att uppmuntra och stödja enskilda 

och arbetsplatser att arbeta mer med att kreera, pröva och genomföra nya 

arbetssätt som ökar kvalitén och sänker kostnader. Idag finns ingen tydlig 

systematik kring hur innovationer stöds och uppmuntras i kommunen.  
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Under ”Innovationsguiden” på www.skr.se finns stöd kring hur kommuner kan 

arbeta med att stödja innovationer.  

Alla verksamheter arbetar med att fånga brukarnas synpunkter på verksamheten. 

Den vanligaste formen är nöjdhetsundersökningar i form av enkäter. Även 

synpunkts- och klagomålshanteringen kan ge kunskap till kvalitetsförbättrande 

åtgärder. Intrycket är att de flesta enkäter används som en del i ett systematiskt 

kvalitetsarbete. Det finns vissa andra metoder för att fånga brukarnas 

synpunkter finns, t.ex. anhörigråd och telefonintervjuer. Eventuellt skulle fler 

kunna använda ett bredare register med verktyg för att fånga synpunkter bland 

brukarna. En sådan verktygslåda skulle kunna understödjas centralt med 

kompetens kring användandet. 

Samverkan för kvalitetsutveckling 

Det pågår mycket lärande samarbete i Vaxholm. I princip alla professioner 

ingår i olika nätverk med andra kommuner. Det finns även lärande nätverk på 

kommunövergripande nivå som t.ex. SIQ-nätverk för kommuner och SKR-

projektet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Systematiken i dessa olika 

samarbeten varierar och det är svårt att få en helhetsbild av hur samarbetet och 

nätverkandet faktiskt leder till bättre service till brukarna. Ett sätt för att 

effektivisera skulle kunna vara att bättre följa upp och värdera olika nätverk och 

samarbeten för att bedöma nyttan och eventuellt utveckla eller sluta nätverka i 

olika specifika fall.  

Samverkan kan också ske med civilsamhället för att stärka upp kommunens 

tjänster och för att tillsammans med dessa aktörer ta ett gemensamt ansvar för 

viss del av välfärdbyggandet. Det finns inom de stor verksamheterna skola och 

omsorg många exempel på samverkan med civilsamhället. Inom 

utbildningsförvaltningen finns en ny enhet kallad Samverkan och stöd. Även 

om samverkan inom utbildningsområdet sker framförallt med andra offentliga 

organisationer, finns här exempel på samverkan föreningsliv och enskilda 

medborgare, t.ex. nattvandringar och dans för flickor med psykisk ohälsa. Inom 

socialförvaltningen finns också exempel på samverkan med civilsamhället, t.ex. 

lokalen Kanonen som upplåts till PRO och SPF. Där finns en 

frivilligsamordnare för att stödja olika aktiviteter. Socialpsykiatrin har projekt 

ihop med frivilliggrupper kring matlagning. Frivilligsektorn finns med i 

kommunens krisorganisation, POSOM. Liksom i exemplet kring 

kommunsamarbete skulle uppföljning och analys av vad samarbetet faktiskt 

leder till för resultat, kunna utveckla och stärka detta nödvändiga samarbete. 
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Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 ”Kvalitetssäkring av uppdraget” som en 

del i styrningen 

 Kommungemensam kvalitetsgrupp 

 Arbete med processkartläggning och 

förbättring 

 Brukarundersökningar i alla 

verksamheter 

 Synpunkts-/klagomålshantering 

 Många former av lärande samarbete med 

andra kommuner 

 Bredare kommuncentralt stöd kring 

kvalitetsutveckling 

 Stärk kreativitet och innovationskraft 

 Utveckla fler kanaker än enkäter för att 

fånga brukarsynpunkter 

 Följ upp, utvärdera och utveckla 

samarbeten utifrån medborgar-

/brukarnytta 

 

Område 7 Arbetsliv 

Rubriker Poäng 

 Strategier för ett hållbart arbetsliv 

 Strategisk kompetensförsörjning 

 Arbetsmiljö och sjukfrånvaro 

 Jämställdhet och mångfald 

57 

Allmänt 

Ett hållbart arbetsliv ska möjliggöra för medarbetare att arbeta med god hälsa 

och kombinera ett sunt arbetsliv med privatlivet. En bra och utvecklande 

arbetsmiljö uppnås då ett systematiskt arbetsmiljöarbete omsätts i praktiken, 

arbetet är känt och leder till konkreta åtgärder. 

Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att 

kommuner behöver både attrahera nya och behålla medarbetare samt även ställa 

om verksamheten de kommande åren. Tillgången till rätt kompetens – 

strategiskt kompetensförsörjning – påverkar kommuners möjlighet till att leva 

upp till givna uppdrag och de krav som ställs enligt lagstiftning samt att vara 

konkurrenskraftiga utifrån ett arbetsgivarperspektiv. 

Ett ytterligare sätt att arbeta med utveckling av välfärdstjänster är att uppmuntra 

till mångfald i organisationen. Med mångfald bland medarbetare tar man vara 

på kompetens och ökar möjligheterna till innovation och tillväxt. Att ha 

medarbetare med olika erfarenheter och bakgrund ger kunskap och perspektiv 

som hjälper att förstå medborgarnas och brukarnas olika behov. 

De strukturella skillnader som finns mellan män och kvinnor på svensk 

arbetsmarknad idag påverkar såväl individen som verksamheten, arbetsgivare 

och samhället i stort. Med närmare 1,2 miljoner medarbetare är kommuner och 
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regioner en stor del av arbetsmarknaden varför de har ett betydande ansvar att 

identifiera och motverka arbetsmarknadsrelaterade ojämlikheter. 

Strategi för hållbart arbetsliv 

Kommunen har en ny HR-strategi som anger inriktningen för 2020-2022. 

Tanken är att strategin ska revideras årligen. Den är formulerad som ett 

inriktningsdokument. I dessa inriktningar finns några mål för aktiviteter som 

ska genomföras under 2020. En intressant koppling till kommunen 

övergripande styrning är betonandet av att arbeta vidare med att implementera 

kommunens värdegrund bland alla medarbetare. Uppföljning av strategin har 

inte gjort ännu av naturliga skäl eftersom den är så pass ny. . 

En indikation på att de områden som berörs i HR-strategin har ett genomslag i 

kommunen är att kommunen ligger högt jämfört med medelkommunen när det 

gäller de tre perspektiven i Hållbart Medarbetarindex (HME).  

Strategisk kompetensförsörjning 

De olika förvaltningarna har fram till och med 2020 arbetat med interna 

kompetensförsörjningsplaner. Ett arbete har påbörjats för att ta fram och anta en 

kommunövergripande kompetensförsörjningsplan. Denna ska vara klar under 

året och kopplas då till kommunens styr- och uppföljningssystem via Stratsys. 

Detta är ett bra steg för att betrakta kompetensförsörjning utifrån ett mer 

strategiskt och övergripande perspektiv. Viktigt är att denna strategi sedan 

kopplas till faktiska åtgärder och att både dessa och det resultat de leder till följs 

upp och analyseras.  

Eftersom varje verksamhet har ansvarat för det mesta av sin egen 

kompetensutveckling, så är det svårt för utvärderarna att få en helhetsbild hur 

väl denna motsvarar de behov som finns och vad den leder till. I samband med 

nulägesanalys inför arbetet med den övergripande kompetensförsörjningsplanen 

har ett antal förbättringar skisserats. Utifrån denna plan bör fler strategiskt 

viktiga satsningar på kompetensutveckling kunna genomföras utifrån ett 

helhetsperspektiv. Det finns redan idag kommungemensamma utbildningar 

bland annat kopplade till chefsutveckling. 

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig nyckel till att kunna attrahera nya 

medarbetare. Enligt de flesta som intervjuades ansågs kommunen vara en 

attraktiv arbetsgivare. Söktrycket på utlysta tjänster är bra. Saker som nämndes 

som positiva för att uppfattas som attraktivitet var bland annat organisationens 

begränsade storlek med närhet till varandra, ett öppet klimat och korta 

beslutskedjor. Positiva personalaktiviteter som arrangeras, möjlighet till att 

leasa elcykel, friskvårdsbidrag samt ett positivt och uppskattad mottagande av 

nyanställda nämndes också som styrkor vid rekrytering. Något som alla 

framhöll var Vaxholms vackra natur som positiv drivkraft för rekrytering. Ett 

högt HME-värde bekräftar bilden av en attraktiv arbetsplats.  
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Själva rekryteringsarbetet är samordnad i Vaxholm genom att det finns en tydlig 

kvalitetssäkrad process över hur rekryteringen ska gå till. Positivt i kommunens 

platsannonser är att kommunen tre värdeord finns med. Dock skulle de kort 

behöva förklaras eftersom tolkningsutrymmet för den sökande nu blir väldigt 

stort.  

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro 

Vaxholm bedriver som alla Sveriges kommuner ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Det finns rutiner för hur det ska bedrivas och ett årshjul som 

beskriver arbetet. Vi intervjuerna framkom att systematiken i arbetsmiljöarbetet 

skulle kunna bli bättre bland annat genom ett bättre genomslag av de framtagna 

rutiner i praktiken och att den samlade uppföljningen av vad som görs skulle 

kunna tydliggöras och kommuniceras i organisationen.  

Kommunens sjukfrånvaro är lägre än sverigesnittet, vilket tyder på att 

kommunen hanterar sin roll som arbetsgivare på ett sätt som håller ner 

sjukfrånvaron. Kommunen arbetar med återkommande medarbetarenkäter som 

dels innehåller egna frågor, dels är kopplade till SKR:s HME-mått. HME-

måtten är överlag positiva jämfört med andra kommuner. I den mer omfattande 

medarbetarundersökningen som görs är de flesta värden positiva, men det finns 

indikationer på att ”arbetsrelaterad utmattning” är ett problem hos många 

medarbetare, vilket bör oroa. Alla enheter sammanställer handlingsplaner för att 

åtgärda identifierade brister utifrån medarbetarenkäten. Dessa rapporteras även 

in centralt till HR-funktionen. Handlingsplanernas åtaganden läggs in i Stratsys 

och genomslaget ska följas upp denna väg. Vid intervjuerna framkom 

synpunkter att åtgärder utifrån handlingsplanerna, trots angiven systematik, inte 

slår igenom i praktiken. Här finns möjligheter till förbättringar.   

Jämställdhet och mångfald 

Kommunen har en likabehandlingsplan från 2010. Denna är 10 år gammal och 

det kan tyckas konstigt att en inte reviderats under denna tid. I den nya HR-

strategin står i början att ”Jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv ska 

genomsyra all verksamhet”. Det framgår sedan inte så tydligt hur detta ska ske. 

Den återkommande arbetsmiljöundersökningen som görs har frågor som ställs 

kring kränkande särbehandling och trakasserier. Årliga lönekartläggningar görs 

för att se om det finns oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män. 

Riktlinjerna vid rekrytering anger att denna ska göras med ett inkluderande 

synsätt som motverkar diskriminering och ökar mångfald. Utvärderarna har inte 

kunnat se en samlad utvärdering och analys av hur rörelsen mot jämställdhet 

och jämlikhet i organisation ser ut och vilka olika aktiviteter i organisationen 

som leder till målet. En övergripande uppföljning och analys skulle kunna 

stärka området.  
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Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 HR-strategi för 2020-2022 

 Höga vården i SKR:s HME mått 

 Påbörjat arbete med att ta fram en 

kommunövergripande 

kompetensförsörjningsplan  

 Vaxholm en attraktiv arbetsgivare 

 Kvalitetssäkrad rekryteringsprocess 

 Omfattande medarbetarenkät med HME-

frågor 

 Rekryteringsprocess som motverkar 

diskriminering och ökar mångfald 

 Genomslag samt uppföljning och analys 

av den nya HR-strategin 

 Uppföljning och analys av den nya 

kompetensutvecklingsplanen 

 Betonande av kommunens värdegrund i 

rekryteringsprocessen, t.ex. i annonser 

 Kommunicera resultat från uppföljning 

av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 Kvalitetssäkring av genomförande av 

handlingsplaner utifrån 

medarbetarundersökningar 

 Revidering av likabehandlingsplan eller 

tydligare fokus i HR-strategin på 

jämställdhet och mångfald 

 

Område 8 Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap 

Rubriker  Poäng 

 Strategi för chefs- och ledarskap samt 

medarbetarskap 

 Högsta cheferna som förebilder  

 Chefers uppdrag 

 Intern kommunikation 

 Utveckling av ledarskap och medarbetarskap 

45 

Allmänt 

Ett bra chef-och ledarskap är avgörande för att attrahera kompetenta och 

engagerade medarbetare. Chef-och ledarskapets främsta uppgift är att leda och 

organisera arbetet så att verksamheterna når sina mål. Det ska vara tydligt vad 

som förväntas av chefer, ledare och medarbetare avseende handlingsutrymme. 

En chef sätter ramar men skapar också förutsättningar och möjligheter för 

underställda att utföra ett gott arbete. En chef på högsta ledningsnivå är genom 

sitt sätt att vara och agera en förebild och god representant för kommunen.  

Chef-och ledarskapet är inte i första hand en personlighetsegenskap utan 

uppstår i interaktion mellan människor i ett organisatoriskt sammanhang. Ett 

gott chef-och ledarskap kan beskrivas som en god organisationskultur där såväl 

chefer, ledare och medarbetare agerar enligt gemensamma synsätt.  

Likväl som att stötta cheferna i deras uppdrag, behöver medarbetarnas 

engagemang stimuleras och förutsättningar samt handlingsutrymme skapas för 
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medarbetare att göra sitt bästa för att bidra till en god och uppmuntrande 

arbetsmiljö. 

Strategi för chefs- och ledarskap samt medarbetarskap 

Kommunens nya HR-strategi beskriver på ett övergripande plan hur synen är på 

ledarskap och medarbetarskap.  

Kommunen har under 2019-2020 arbetat med en ny ledarskapsidé som bygger 

på det salutogena förhållningsättet. Denna ledarskapsidé är fastställd och ett 

implementeringsarbete skulle startats under 2020 med en utbildning för 

samtliga chefer i två steg. Tyvärr har Coronasituationen bromsat detta arbete. 

Utvärderarna betraktar detta vilande arbete som ett förbättringssteg som 

kommer att genomföras så snart situationen har normaliserat.  

Kommunen har även påbörjat ett arbete med att utveckla medarbetarskapet med 

ledarskapsidén som grund. Ett utkast till medarbetaridé finns framtagen. Det 

finns ett arbete kvar med att anta denna idé och omsätta den i praktiskt arbete 

som utvecklar medarbetarskapet utifrån ett Vaxholmsperspektiv.  

Högsta cheferna som förebilder 

Tjänstemannaledningsgruppen har en viktig roll i att vara en förebild kring 

gemensamma förhållningsätt och de mål som finns i kommunen. I Vaxholm 

vittnar både ledningsgruppen själv och intervjuade linjechefer om att det har 

vuxit fram en ökad samsyn i kommunledningen som förmedlas ut i 

organisationen. Detta görs bland annat genom att årligen göra gemensam 

prioritering kring olika fokusområden i kommunen. Den nya ledarskapsidén 

som finns framtagen betonar just en gemensam syn på ledarskapet och i 

implementeringsarbetet av denna kan kommunens ledningsgrupp kliva fram för 

att ytterligare stärka sin roll som förebild kring det som betonas i detta 

dokument.  

Chefers uppdrag 

Det är viktigt att cheferna uppdrag i organisationen är tydligt och att dessa vet 

vilket mandat de har. Intrycket vid intervjuerna är att detta till stor del formas i 

samspelet mellan överordnad chef genom bland annat medarbetarsamtal och 

andra möten som sker löpande. Medarbetarsamtalets fokus på 

verksamhetsresultat är ett bra sätt att skapa tydliga förväntningar. Det skulle 

kunna finnas ett tydligare övergripande formulerat uppdrag för alla chefer. En 

förhoppning är att detta kommer att ske i samband med ledarskapsidéns 

förankring med ledarskapsutbildningar.  

Det är också viktigt att cheferna har möjlighet att genomföra det uppdrag de har 

fått. Här har stödfunktionerna kring ekonomi, HR, kvalitet, IT; m.m. en viktig 

roll. Vi intervjuerna framkom tydligt ett en önskan om mer samordnat stöd från 

dessa funktioner vars huvuduppgift är att tillsammans skapa de förutsättningar 

som den operativa chefen behöver för att kunna leda sin verksamhet att skapa 
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välfärd för medborgarna. Att samordna stöd och administrativa rutiner som 

hjälper cheferna är ett utvecklingsområde för Vaxholm.  

Helsingborg är en kommun som arbetat många år med att utveckla 

stödfunktionernas roll till cheferna.  

Intern kommunikation 

Intern kommunikation är det ”nervsystem” som binder ihop organisationen och 

gör att styrning och ledning fungerar. I Vaxholm sker kommunikationen dels 

analogt via ATP och olika möten, dels digitalt via intranät, mejl. Under Corona-

perioden har även den digitala kommunikationen via SKYPE också fyllt en 

viktig funktion. Mycket av den interna kommunikationen är viktig för att chefer 

och medarbetare ute i linjen ska kunna genomföra sitt uppdrag på ett bra sätt. 

Bilden som framkom vid intervjuerna är att det ibland kan vara är oklart vilken 

väg kommunikationen går. Ibland kommer den via mejl, ibland finns 

informationen på intranät. Ibland går det ut mycket information från centralt 

håll där det är oklart vem som är mottagare och vem som ska agera. Ett 

förbättringsarbete kan vara att följa upp och utvärdera informationskanaler och 

den information som där förmedlas för att sedan förbättra den interna 

kommunikationen.  

Utveckling av ledarskap och medarbetarskap 

Initialt ska sägas att både ledare och medarbetare i huvudsak har en mycket 

positiv bild av att arbeta i Vaxholm. Det finns trots detta en potential att stärka 

både ledarskap och medarbetarskap i organisationen.  

Idag sker flera olika varianter av kompetenshöjande utbildningsinsatser för 

chefer i Vaxholm. Det finns även möjlighet för potentiella chefer att delta i 

Ledarskapsakademin, ett samarbete mellan kommuner i Stockholmsregionen. 

Däremot finns det idag inget enhetligt ledarskapsprogram som alla chefer och 

andra ledande funktioner ska genomgå. Det fanns ett sådant i plan under 2020 

kopplat till den nya ledarskapsidén. På grund av Coronasituationen sköts denna 

utbildning på framtiden. Att genomföra ett samlad 

ledarskapsutvecklingsprogram med Vaxholmprofil för alla chefer är ett viktigt 

förbättringsområden för kommunen.  

Det genomförs återkommande gemensamma chefsdagar i kommunen. Dessa 

uppskattas och har en viktig funktion för att brygga över verksamhetsgränser. 

Det framkom vid intervjuerna behov av att träffas oftare och även att fördjupa 

dialogen på dessa dagar. Detta bör var en del i att utveckla ledaridén framgent. 

När det gäller ett kommungemensamt förhållande till medarbetarna finns det 

som tidigare nämnts ambitioner att arbeta fram en gemensam medarbetaridé på 

samma sätt som ledarskapsidén. Det är en viktig del i att stärka medarbetarnas 

roll i organisationen. Idag finns en generell beskrivningen i HR-strategin vad 

som förväntas av medarbetarna i organisationen. Det som tas upp där behöver 

förankras i praktik.  
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”Redan idag arbetar kommunen med flera delar som stärker både chefs- och 

medarbetarskapet. I introduktionen för nyanställda ges en första bild av vad som 

förväntas av medarbetare i kommunen. Den kommungemensamma 

värdegrunden finns med som grund för de medarbetarsamtal som ska föras. Här 

finns också uppdraget att föra mål- och resultatsamtal mellan chef och 

underställd kring vad som förväntas av den enskilde avseende 

resultatuppfyllelse. Dessa exempel är viktiga komponenter i ett samlat 

medarbetarskap som finns redan idag och som kan utvecklas inom ramen för ett 

gemensamt förhållningsätt kopplat till en ny formulerad medarbetaridé.” 

Vi intervjuerna framkom det att det i praktiken ser olika ut i olika verksamheter 

och på olika arbetsplatser när det gäller medarbetarnas roll, möjlighet till dialog 

och inflytande i organisationen. Här behövs en mer gemensam struktur och 

systematik för att stödja och frigöra den kraft som finns hos medarbetarna.  

Ljungby kommun är en kommun som har börjat arrangera årliga 

medarbetardagar för att stärka erfarenhetsutbyte och dialog.  

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 HR-strategi som beskriver ledar- och 

medarbetarskap  

 Kommungemensam värdegrund som ram 

för ledar- och medarbetarskap 

 Framtagen ledarskapsidé 

 En kommunövergripande ledningsgrupp 

som upplevs agera mer tillsammans än 

tidigare  

 Kommungemensamma chefsdagar 

 Mål- och resultatsamtal 

 Fortsatt förankring av värdegrund bland 

chefer och medarbetare 

 Förankring och genomförande av 

ledarskapsidé 

 Framtagande av medarbetarskapsidé 

 Administration och stödfunktioner med 

ökat fokus på att vara möjliggörare för 

linjechefer 

 Mer systematik och tydlighet i den 

interna kommunikationen 

 Ledarskapsutbildning utifrån ett 

Vaxholmperspektiv 

 Ett mer samlat grepp kring att stärka 

medarbetarskapet 
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4. Översikt av poängfördelning 

Nedanstående tabeller visar Vaxholms kommuns resultat fördelat på delfrågor 

inom respektive område 

 

1.  Samspel mellan förtroendevalda och 

medborgare 

Uppnått Max Procent 

1.1 Strategi för kommunikation och demokratiutveckling 11 20 55% 

1.2 Kommunens information till medborgarna 7 10 67% 

1.3 Medborgarnas möjlighet till dialog med politiken 14 30 48% 

1.4 Transparens kring resultat 3 10 28% 

1.5 Förutsättningar för politiken 18 30 61% 

  53 100 53% 

 

 

2.  Samhällsutveckling Uppnått Max Procent 

2.1 Strategi för hållbar utveckling 11 15 75% 

2.2 Social hållbarhet 16 30 54% 

2.3 Ekologisk hållbarhet 15 30 49% 

2.4 Civilsamhälle, näringsliv och kultur 15 25 59% 

  57 100 57% 

 

 

3.  Styrning och kontroll Uppnått Max Procent 

3.1 Strategi för styrning 9 10 90% 

3.2 Politisk styrning 29 40 73% 

3.3 Uppföljning och analys 24 30 79% 

3.4 Samspel mellan rollerna som förtroendevald respektive 

tjänsteperson 
12 20 59% 

  74 100 74% 
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4.  Effektivitet Uppnått Max Procent 

4.1 Strategi för effektivitet 14 20 69% 

4.2 Jämförelser för effektivitet 16 30 54% 

4.3 Nya arbetssätt och ny teknik som ökar effektivitet 14 30 45% 

4.4 Samverkan för effektivitet 13 20 65% 

  57 100 57% 

 

 

5.  Brukarens fokus Uppnått Max Procent 

5.1 Strategi för brukarens fokus 17 20 83% 

5.2 Fokus på service 10 20 49% 

5.3 Förenklade kontakter med kommunen 11 20 55% 

5.4 Information kring kommunens serviceutbud 9 20 45% 

5.5 Möjlighet att påverka utformningen av de egna 

tjänsterna 
6 20 28% 

  53 100 53% 

 

 

6.  Kvalitetsutveckling Uppnått Max Procent 

6.1 Strategi för kvalitetsutveckling 13 20 63% 

6.2 Centrala utvecklingsinsatser för bättre kvalitet 13 20 65% 

6.3 Förbättringsarbete 13 30 43% 

6.4 Samverkan för kvalitetsutveckling 19 30 63% 

  57 100 57% 
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7.  Arbetsliv Uppnått Max Procent 

7.1 Strategier för hållbart arbetsliv 9 15 63% 

7.2 Strategisk kompetensförsörjning 27 40 68% 

7.3 Arbetsmiljö och sjukfrånvaro 13 25 54% 

7.4 Jämställdhet och mångfald 8 20 41% 

  58 100 58% 

 

 

8.  Chefs- och ledarskap samt 

medarbetarskap 

Uppnått Max Procent 

8.1 Strategi för chefs- och ledarskap samt medarbetarskap  8 20 40% 

8.2 Högsta cheferna som förebilder 12 20 59% 

8.3 Chefers uppdrag 8 20 42% 

8.4 Intern kommunikation 9 20 45% 

8.5 Utveckling av ledarskap och medarbetarskap 8 20 39% 

  45 100 45% 
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-01-20

Änr KS 2020/236.348
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 6 SCB:s medborgarundersökning 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Information om resultat SCB:s medborgarundersökning 2020 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad har deltagit i SCB:s medborgarundersökning hösten 2020. Undersökningen ger en bild av 
hur Vaxholms stads invånare ser på sin kommun. Det är en attitydundersökning, vilket innebär att de 
som har svarat inte nödvändigtvis har egen erfarenhet inom frågeområdena. Undersökningen består av 
tre olika delar med varsitt helhetsbetyg: 

 Nöjd Region-Index (kommunen som en plats att bo och leva på), 
 Nöjd Medborgar-Index (kommunens olika verksamheter) 
 Nöjd Inflytande-Index (invånarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter).

Helhetsbetyget inom varje område mäts genom ett index som kan variera mellan 0-100. Den totala 
nöjdheten har ökat inom alla områdena även om dessa skillnader inte är statistiskt säkerställda. 

Medborgarna i Vaxholm tycker Vaxholm är en bra plats att bo och leva på. Området trygghet får höga 
betyg och invånarna kan också rekommendera andra att flytta till kommunen.  De tjänster och 
verksamheter medborgarna har mest positiv attityd till är vatten och avlopp, räddningstjänst, förskola, 
grundskola samt idrotts- och motionsanläggningar.

Vaxholms medborgare är mindre nöjda med insyn och inflytande över kommunens beslut och 
verksamheter. 

För 2020 års undersökning ingår även några frågor med anledning av coronapandemin. 

Resultatet i sin helhet finns i rapport ”SCB:s medborgarundersökning-hösten 2020 Vaxholms stad” samt 
i tillhörande tabellbilagor.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Jennie Falk Eriksson, 2020-12-17

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Jennie Falk Eriksson, kvalitetscontroller 

För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef
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Tjänsteutlåtande
2020-12-17

Änr KS 2020/236.348
1 av 10

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

Resultat SCB:s medborgarundersökning 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Information om resultat SCB:s medborgarundersökning 2020 noteras till protokollet.

 Sammanfattning
Vaxholms stad har deltagit i SCB:s medborgarundersökning hösten 2020. Undersökningen ger en bild av 
hur Vaxholms stads invånare ser på sin kommun. Det är en attitydundersökning, vilket innebär att de 
som har svarat inte nödvändigtvis har egen erfarenhet inom frågeområdena. Undersökningen består av 
tre olika delar med varsitt helhetsbetyg: 

 Nöjd Region-Index (kommunen som en plats att bo och leva på), 
 Nöjd Medborgar-Index (kommunens olika verksamheter) 
 Nöjd Inflytande-Index (invånarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter).

Helhetsbetyget inom varje område mäts genom ett index som kan variera mellan 0-100. Den totala 
nöjdheten har ökat inom alla områdena även om dessa skillnader inte är statistiskt säkerställda. 

Medborgarna i Vaxholm tycker Vaxholm är en bra plats att bo och leva på. Området trygghet får höga 
betyg och invånarna kan också rekommendera andra att flytta till kommunen.  De tjänster och 
verksamheter medborgarna har mest positiv attityd till är vatten och avlopp, räddningstjänst, förskola, 
grundskola samt idrotts- och motionsanläggningar.

Vaxholms medborgare är mindre nöjda med insyn och inflytande över kommunens beslut och 
verksamheter. 

För 2020 års undersökning ingår även några frågor med anledning av coronapandemin. 

Resultatet i sin helhet finns i rapport ”SCB:s medborgarundersökning-hösten 2020 Vaxholms stad” samt 
i tillhörande tabellbilagor.

Kommunledningskontoret
Jennie Falk Eriksson
Kvalitetscontroller
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Tjänsteutlåtande
2020-12-17

Änr KS 2020/236.348
2 av 10

 Bakgrund
Varje år erbjuder Statistikmyndigheten (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s 
medborgarundersökning och Vaxholm har deltagit under flera år. Sammanlagt deltog 100 kommuner 
2020. Undersökningen pågick under perioden mellan 24 augusti till 3 november. I Vaxholm tillfrågades 
ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna 18–84 år och av dessa besvarade 52 procent enkäten. 
SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning, vilket innebär 
att de som har svarat inte nödvändigtvis har egen erfarenhet inom frågeområdena. Undersökningen är 
tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Det 
är därför viktigt för förvaltningarna och verksamheterna att även inhämta kunskap från andra håll om de 
områden som undersökningen tar upp.

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index
Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels 
av ett mått på den totala nöjdheten och dels av ett antal frågeområden som återger delar av den 
undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för 
att öka nöjdheten bland kommunens invånare.

Tre olika delar med varsitt helhetsbetyg
Undersökningen består av tre olika delar med varsitt helhetsbetyg:

 Helhetsbetyget Nöjd Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva 
på.

 Helhetsbetyget Nöjd Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter.
 Helhetsbetyget Nöjd Inflytande-Index (NII), med frågor om invånarnas inflytande på kommunala 

beslut och verksamheter.

Mer om modellen 
 Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor.
 Frågorna besvaras på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg.
 Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100.
 Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre 

tolkas som ”mycket nöjd”.

Resultatet i sin helhet finns i rapport ”SCB:s medborgarundersökning-hösten 2020 Vaxholms stad” samt 
i tillhörande tabellbilagor.

 Ärendebeskrivning
Resultaten för varje del i medborgarundersökningen sammanfattas och presenteras nedan:

Del A. Nöjd-Region-Index (NRI) 

Del A visar hur medborgarna ser på Vaxholms stad som en plats att bo och leva på. Det sammanfattande 
betygsindexet Nöjd Region-Index (NRI) blev 67. NRI för Vaxholms stad är högre jämfört med 
genomsnittsresultatet för samtliga deltagande kommuner. 
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Resultatet för Vaxholm är högre än 2019 då resultatet var 65, men skillnaden är inte statistiskt 
säkerställd. Resultatet har de senaste 5 åren legat mellan 64-68 så slutsatsen är att invånarna stabilt 
över tid tycker att Vaxholm är en bra plats att bo och leva på och de kan rekommendera andra att flytta 
till kommunen. Områden som har ett säkerställt högre betygsindex jämfört med andra kommuner är 
trygghet och rekommendation. Resultatet för området trygghet har dock minskat under två år. Det är 
upplevelsen av trygghet utomhus under kvällar och nätter samt upplevelsen av hur trygg man känner sig 
mot hot, rån och misshandel som har minskat. Kvinnor som svarat på enkäten känner sig mindre trygga 
jämfört med män som svarat och yngre känner sig mindre trygga jämfört med äldre. 

Arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter och kommersiellt utbud är områden som har ett säkerställt 
lägre betygsindex jämfört med andra kommuner. Jämfört med andra mindre kommer (invånarantal < 
15.000) har dock Vaxholm inte ett sämre resultat inom dessa områden. 

Frågor med flest positiva svar:

 tillgång till parker, grönområden och natur,

 möjligheterna att enkelt kunna transportera sig med bil,

 trygg och säker utomhus på kvällar och nätter,

 trygg och säker på hot, rån och misshandel.

Frågor med flest negativa svar:

 nöjesutbudet,

 utbudet av olika typer av boendeformer,

 möjligheterna att hitta bra boende,

 tillgången till förbindelser för längre resor.

Exempel på arbete som skett inom området under året:

 fortsatt arbete med ny översiktsplan: Vaxholm 2040, 
 trygghetsarbete i stadens trygghets- och säkerhetsgrupp där bland annat polisen ingår,
 drogförebyggande arbete,
 nattvandringar.  
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Tabell A1: Nöjd-Region-Index (NRI), samt frågeområdenas betygsindex för Vaxholms stad samt för 
samtliga 100 deltagande kommuner 2020.

Jämförelse med tidigare år
2018 var ett valår, vilket man kan se påverkar resultaten positivt inom alla områden både i Vaxholm och 
i andra kommuner.

Diagram A2. Nöjd-Region-Index (NRI), samt frågeområdenas betygsindex för Vaxholms stad 2018-2020.
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Del B. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) 

Del B visar hur medborgarna ser på kommunens verksamheter. Det sammanfattande betygsindexet 
Nöjd Medborgar-Index (NMI) blev 51, vilket innebär en förbättring jämfört med förra årets resultat 48 . 
Resultatet de senaste 5 åren har legat mellan 46-56 och årets resultat är det näst högsta under dessa år. 
Områden som har ett säkerställt högre betygsindex jämfört med andra kommuner är grundskolan, stöd 
för utsatta personer och idrotts- och motionsanläggningar. Ett säkerställt lägre betygsindex har i år 
gymnasieskolan, räddningstjänsten, miljöarbete, renhållning och sophämtning samt bemötande och 
tillgänglighet. 

När det gäller renhållning och sophämtning är man mindre nöjd med sophämtning och tillgång till 
återvinningscentral. Det finns ingen större skillnad jämfört med andra kommuner gällande renhållning 
av allmänna platser och Vaxholm har ett bättre resultat när det gäller åtgärder mot klotter och annan 
skadegörelse. 

Frågor med flest positiva svar:

 vatten och avlopp,

 förskolan,

 biblioteksverksamhet,

 åtgärder mot klotter och skadegörelse.

Frågor med flest negativa svar:

 möjlighet att komma i kontakt med högre chefer, 

 gymnasieskolan, 

 teaterföreställningar och konserter,

 snöröjning och gång- och cykelvägar.

Arbetet inom verksamheterna har under året påverkats av pågående pandemi, men exempel på 
utveckling är:

 fortsatt utveckling av kundcenter light som tar emot telefonsamtal och kan besvara många 
frågor utan att vidarekoppla till handläggare,

 sommarparkeringar för att möta ökad efterfrågan, 
 anpassad Kulturnatt efter ”corona-restriktioner”.
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Tabell B1: Nöjd-Medborgar-Index (NMI), samt frågeområdenas betygsindex för Vaxholms stad samt för 
samtliga 100 deltagande kommuner 2020.
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Jämförelse med tidigare år

2018 var ett valår, vilket man kan se påverkar resultaten positivt inom alla områden både i Vaxholm och 
i andra kommuner.

Diagram B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), samt frågeområdenas betygsindex för Vaxholms stad 2018-
2020.
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Del C. Nöjd-Inflytande-Index (NII) 

Del C visar hur medborgarna ser på sitt inflytande på kommunala beslut och verksamhet i kommunen. 
NII för Vaxholms stad blev 35, vilket är en förbättring jämfört med 2019 då NII var 32. Skillnaden är dock 
inte statistiskt säkerställd. Vaxholms resultat är under genomsnittet som är 40. Resultatet de senaste 
fem åren har legat mellan 31-38. Frågeområdena kontakt, förtroende och påverkan har ett säkerställt 
lägre resultat jämfört med genomsnittet för alla kommuner.

Frågor med flest positiva svar:

 information om kommunen och dess verksamheter,

 tydlighet i kommunens information.

Frågor med flest negativa svar:

 hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter,

 invånarnas möjligheter att påverka politiska beslut,

 invånarnas möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna.

Exempel på arbete som skett inom området under året:

  ny webbsida,
 information om pågående utvecklingsarbeten,
 sammanträdeshandlingar på webben,
 ökad närvaro på sociala medier,
 fler företagsbesök.

Tabell C1: Nöjd Inflytande-Index (NII) samt frågeområdenas betygsindex för Vaxholms stad samt för 
samtliga 100 deltagande kommuner 2020.

Jämförelse med tidigare år

2018 var ett valår, vilket man kan se påverkar resultaten positivt inom alla områden både i Vaxholm och 
i andra kommuner.
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Diagram C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex för Vaxholms stad 2018-2020.

Frågor om coronapandemin

För 2020 års undersökning ingår även några frågor med anledning av coronapandemin. 

56 procent anger att de personligen har påverkats ganska mycket eller väldigt mycket av 
coronapandemin och dess konsekvenser. Kvinnor uppger i högre utsträckning än män att de har 
påverkats väldigt mycket (kvinnor 25 procent, män 13 procent).

Tabellen nedan visar fördelning av svar över svarsalternativ på frågor vad man tycker om åtgärder som 
kommunen, regionen och myndigheter, riksdag och regering har vidtagit med anledning av 
coronapandemin. Andel inom parantes anger andel om vet-ej svar räknas bort.  

Vad tycker du om de åtgärder….;

Ganska eller 
mycket 
dåliga

Ganska eller 
mycket bra

Vet inte/ 
ingen åsikt

…som kommunen vidtagit med anledning av 
coronapandemin? t.ex. anpassningar i äldreomsorg eller 
skolor

20 % (32 %) 42 % (68 %) 38 %

…som regionen vidtagit med anledning av coronapandemin? 
t.ex. anpassningar av vård eller kollektivtrafik

22 % (28 %) 56 % (72 %) 22 %

…som myndigheter, riksdag och regering vidtagit med 
anledning av coronapandemin?

19 % (20 %) 75 % (80 %) 6 %
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Information vid samhällsstörning

45 procent tycker att kommunen informerar ganska eller mycket bra vid samhällsstörning sm (t.ex. 
pandemier, strömavbrott, extremt väder, översvämning, problem med dricksvatten och avlopp). 
17 procent vet inte/har ingen åsikt.

Störst andel av invånarna använder helst rikstäckande media (t.ex. nationella nyhetssändningar på TV 
eller nyhetstidningar inklusive webbaserade tidningar) för att inhämta information under en 
samhällsstörning. Det gäller både män och kvinnor och alla åldersgrupper. 40 procent använder 
Information från kommunen (t.ex. via webbplatsen eller kommunens sociala medier).

Bedömning
Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och attityder är relativt stabila över tid, vilket 
resultatet för Vaxholms stad också vittnar om. Resultatet visar också att de år som är ”valår” går 
resultatet upp, både i Vaxholm och i andra kommuner. 

Det går inte att dra några slutsatser om skillnader mellan olika grupper utifrån resultatet, som 
exempelvis utifrån kön, ålder eller utbildningsbakgrund. Det kan finnas skillnader i resultatet som tyder 
på faktiska skillnader mellan grupper, men då dessa skillnader i resultatet inte är statistiskt säkerställda 
går det inte att dra generella slutsatser med dessa som grund. 

Resultatet ger oss viktig information om hur invånarna ser på Vaxholms stad som kommun. Intressanta 
frågeställningar är hur dessa attityder uppkommer, hur de påverkas och på vilket sätt kommunen aktivt 
kan påverka dem. Kommunens verksamheter ser resultatet som ett viktigt underlag för sin planering, 
men inser att det också behöver kompletteras med annan information då det inte finns ett direkt 
samband mellan verksamhetens faktiska resultat och invånarnas attityder till dem. Resultat från 
undersökningar och andra typer av uppföljningar, omvärldsanalyser samt uppföljning av föregående års 
arbete och resultat ligger till grund för de kommande årens utvecklingsarbete och de insatser som 
prioriteras. 

En slutsats är att kommunikation och information i olika kanaler och till olika målgrupper i samband med 
utvecklingsarbete som genomförs är viktigt för att för att synliggöra arbetet och dess effekter. Det kan i 
sin tur påverka attityder och är därför ett viktigt område att fortsätta att utveckla och förbättra.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Jennie Falk Eriksson, 2020-12-17

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Jennie Falk Eriksson, kvalitetscontroller 

Marie Wiklund, kommunchef
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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Reviderad näringslivsstrategi 2021-2025

Förslag till beslut
Näringslivsberedningen föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Reviderad Näringslivsstrategi 2021-2025 godkänns.

Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 29 oktober 2020 återremitterades näringslivsstrategin till 
näringslivsberedningen. Skälet var att kommunstyrelsen önskade att Företagarna Vaxholm skulle stå 
med som medverkande i näringslivsstrategin. Näringslivsberedningen fick i uppdrag att i dialog med 
Företagarna Vaxholm arbeta fram en version av näringslivsstrategin som man gemensamt kunde stå 
bakom. En reviderad version av näringslivsstrategin har nu arbetats fram ihop med Företagarna 
Vaxholm som står med som medverkande i strategin.  

Bakgrund
Den tidigare näringslivsstrategin som godkändes av kommunfullmäktige år 2013 sträckte sig till 2020. 
Näringslivsberedningen har under det senaste året arbetat fram en ny aktuell näringslivsstrategi. 
Strategin syftar till att skapa förutsättningar för utveckling av näringslivet i Vaxholm och ett 
företagsvänligt klimat. Ett företagsklimat där företag upplever att de blir bra och lika behandlade. 
Företagsamhet ska uppmuntras och fler ska kunna arbeta och bo i kommunen och därför ska vi ha ett 
företagsklimat där fler företag kan och vill utvecklas. Företagare ska ha en enkel kommunikationsväg till 
stadens förvaltningar. Näringslivsstrategin tydliggör vad kommunen i allmänhet, samt den 
näringslivsansvarige tjänstepersonen i synnerhet, ska jobba med och prioritera avseende näringslivets 
utveckling och behov. 

Bedömning
För att både den näringslivsansvariga och stadens företag och invånare lätt ska kunna se vad som 
prioriteras vad det gäller näringslivet i Vaxholm är det viktigt att ha en aktuell näringslivsstrategi. Då 
Vaxholm har många företag är det viktigt med en väl fungerande strategi och handlingsplan.

Måluppfyllelse
Genom att strategiskt arbeta för att stärka Vaxholms näringsliv arbetar vi mot en bättre livsmiljö och 
kvalitet.

Kommunledningskontoret
Mikaela Lodén
Turistchef o Näringslivsansvarig
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Finansiering
Ingen kostnad.

Uppföljning och utvärdering
Återkoppling till näringslivsberedningen löpande under året.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Reviderad näringslivsstrategi 2021-2025, 2021-01-19
Näringslivsstrategi 2021-2025 reviderad version, 2021-01-20
Utkast handlingsplan näringsliv 2021, 2021-01-20

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Mikaela Lodén, Näringslivsansvarig, mikaela.loden@vaxholm.se 

Ulrika Schelwander, Ordförande näringslivsberedningen, 
ulrika@schelwander.se

För kännedom: Marie Wiklund, Kommunchef, KLK, marie.wiklund@vaxholm.se 
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Näringslivsstrategi Vaxholms stad  
2021 - 2025 

Vision 
”Näringslivet upplever att vi har ett bra företagsklimat och 
att det är enkelt och attraktivt att starta och driva företag i 

vår stad”

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00 
Fax: 08-541 331 74 E-post: kansliet@vaxholm.se 
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61



2021-01-18 
 av 2 7

Innehåll
Bakgrund 3 .....................................................................................................

Varför en Näringslivstrategi 3 ..............................................................................

Vaxholm Skärgårdens huvudstad 3 ........................................................................

Regional vision och mål 3 ..................................................................................

Hållbarhetsmålen och strategierna – En vägledning 4 .................................................

Mål 7 – Hållbar energi för alla 4 ...........................................................................

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 4 ............................................

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion 4 ..........................................................

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringen 4 .................................................................

Mål 14 – Hav och marina resurser 5 .......................................................................

Vision och mål för Näringslivsstrategin 2021-2025 5 ..................................................

Vision 2025 5 .................................................................................................

Mål 2025 5 ....................................................................................................

Plan 5 ..........................................................................................................

Fokusområden för att nå vision och mål 5 ............................................................

Genomförande 6 .............................................................................................

Hur vi har jobbat med att ta fram strategin 6...........................................................

62



2021-01-18 
 av 3 7

Bakgrund 

Varför en Näringslivstrategi 
Bakom näringslivsstrategin står Vaxholms stad och kommunens näringslivsberedning. Vaxholms närings-
liv består av ca 1 200 företag varav de flesta är småföretag (0-50 anställda).

Strategin syftar till att skapa förutsättningar för utveckling av näringslivet i Vaxholm och ett företagsvänligt 
klimat, ett företagsklimat där företag upplever att de blir bra och lika behandlade. Företagsamhet ska 
uppmuntras och fler ska kunna arbeta och bo i kommunen. Därför ska vi ha ett företagsklimat där fler fö-
retag kan och vill utvecklas. Företagare ska ha en enkel kommunikationsväg till stadens förvaltningar.

Näringslivsstrategin tydliggör vad politiken vill att Vaxholms stad ska jobba med och prioritera avseende 
näringslivets utveckling och behov. Strategin har arbetats fram av Näringslivsberedningen i en process 
där analyser gjorts av nuläge och önskat nyläge avseende företagsklimatet och dess delar. Utifrån denna 
analys har vi formulerat vision, mål och fokusområden att utveckla i perioden samt de övergripande mål 
som ska uppnås fram till 2025. Med utgångspunkt i denna strategi kommer en handlingsplan att tas fram 
med aktiviteter som leder mot de i strategin uppsatta målen.

Näringslivsstrategin beskriver Vad som ska göras, inte Hur, av Vem eller När. De sistnämnda förutsätter 
politiken att förvaltningen och näringsidkarna bäst avgör själva och Hur, av Vem och När detta ska göras 
beskrivs i handlingsplanen.

På kort sikt ser Näringslivsberedningen, utifrån Nöjd-Kund-Index (NKI) och Svenskt Näringslivs mätning-
ar, framför allt behov av att korta förvaltningarnas handläggningstider, när näringsidkarna kontaktar kom-
munen, för att skapa ett bra företagsklimat.

På längre sikt är det viktigt att koppling görs till översiktsplanen (ÖP 2040) för att konkretisera och tydlig-
göra möjligheter till mark och byggande för näringslivet i Vaxholm. Det påpekades tydligt i enkäter och i 
möten med företagare att för att kunna växa samt etablera nya företag krävs att kommunen nu påbörjar 
arbetet med att detaljplanera mark för näringslivet.

Vaxholm Skärgårdens huvudstad 
Tillsammans med företagen vill Vaxholms stad skapa ett företagsklimat som bidrar till och stärker Vax-
holm som skärgårdens huvudstad.

Besöksnäringen är en viktig del för Vaxholm som skärgårdens huvudstad och ett fortsatt arbete med Des-
tination Vaxholm och Stockholm Archipelago bör därför prioriteras.

Även verksamheter kopplade till marina näringar är viktiga för Vaxholms näringsliv, liksom de handlare 
och andra aktiva företagare som finns i staden.

Regional vision och mål 
Vaxholm är en del av Nordostsektorn i Stockholm som är ett frivilligt samarbete mellan kommunerna 
Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker – och är i sig en stor del av den snabbt 
växande Stockholmsregionen.

Visionen för Nordostsektorn i Stockholm är: Framtid – Framgång – Framkomlighet. 

Mål för näringslivsutvecklingen i Nordostsektorn Stockholm är att vara ett självklart alternativ för företag 
som vill etablera sig och utvecklas i Stockholmsregionen. Som del av Stockholm Nordost har Vaxholm att 
förhålla sig till såväl den satta visionen som målet för regionen.
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Hållbarhetsmålen och strategierna – En vägledning 
Agenda 2030 är världens agenda för en hållbar utveckling. De 17 globala målen och de 169 delmålen har 
tagits fram i en bred överenskommelse i världens största organisation för fred och hållbar utveckling. 
Agendan är en handlingsplan för människornas, planetens och vårt välstånd. I näringslivsstrategin har vi 
valt nedanstående globala mål som vägledning i arbetet med näringslivsfrågor i staden för att främja en 
hållbar utveckling.

Mål 7 – Hållbar energi för alla 

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion 

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringen 

FN:s strategi

Säkerställ att alla har tillgång till tillför-
litlig, hållbar och modern energi till en 
överkomlig kostnad.

Strategi för Vaxholm

Sprid kunskap om hållbar energianvändning 
till verksamma i Vaxholms stad.

FN:s strategi

Verka för en inkluderande och långsik-
tigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning med anstän-
diga arbetsvillkor för alla.

Strategi för Vaxholm

Erbjud goda förutsättningar för näringsliv 
och främja en hållbar turism.

FN:s strategi

Främja hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster.

Strategi för Vaxholm

Upphandla och köp in med livscykelperspek-
tiv, miljökrav och sociala krav.

FN:s strategi

Vidta omedelbara åtgärder för att be-
kämpa klimatförändringarna och de-
ras konsekvenser.

Strategi för Vaxholm

Sprid kunskap om vad verksamma i kom-
munen kan göra för att minska klimatpåver-
kan.
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Mål 14 – Hav och marina resurser 

Vision och mål för Näringslivsstrategin 2021-2025 
Utifrån ovanstående och den benchmarking vi gjort genom att besöka två andra kommuner samt de en-
käter vi skickat till företagare och de möten vi haft med såväl företagare som kommunens förvaltning har 
vi i Näringslivberedningen analyserat och diskuterat och kommit fram till följande vision, mål och plan för 
perioden 2021 - 2025

Vision 2025 
Näringslivet upplever att vi har ett bra företagsklimat och det är enkelt och attraktivt att starta och driva 
företag i vår stad.

Mål 2025 
• Vaxholm har 4 (av 6) i betyg i Svenskt Näringslivs ranking avseende sammanfattande omdöme

• Vaxholm når 75 (av 100) i Nöjd-Kund-Index (NKI) avseende bygglov för företag

Plan 
Fokusområden för att nå vision och mål 

• Företag som stärker Vaxholm som skärgårdens huvudstad, som tex marina näringar, handel och 
besöksnäring som bidrar med arbetstillfällen och utveckling av vår stad

• Ha närhet mellan företagare och kommunen i arbetsprocesser, tydligare kommunikation, ökad 
tillgänglighet och samverkan samt ha en tydlig strävan i att möta företagens behov

• Nätverk och samverkan inom Vaxholms näringsliv, tex Destination Vaxholm, Näringslivsfrukost 
m.fl.

• Långsiktigt arbeta för att möjliggöra såväl nyetablering som utveckling av företag och skapa fler 
arbetstillfällen

FN:s strategi

Bevara och nyttja haven och de mari-
na resurserna på ett hållbart sätt i syf-
te att uppnå en hållbar utveckling.

Strategi för Vaxholm

Medverka i utveckling av en hållbar turism 
och ett hållbart båtliv. 

Öka kunskapen om vår påverkan på det 
marina ekosystemet hos verksamma i kom-
munen.
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Genomförande 
Konkreta operativa mål och fokusområden samt åtgärder och aktiviteter för att nå uppsatta övergripande 
vision och mål beskrivs i en separat handlingsplan. Handlingsplanen uppdateras inför varje år efter av-
stämning med Näringslivsberedningen.

Uppföljning

Näringslivsstrategin kommer att följas upp kontinuerligt av Näringslivsberedningen via handlingsplanen, 
med tydlig koppling till Näringslivsstrategins vision, mål och fokusområden. 

• Näringslivansvarig redovisar vid fyra möten under året i näringslivsberedningen vad som 
har genomförts i handlingsplanen, samt redovisning av frågor och ärenden kopplade till näringsliv 
och företagare som hanterats inom förvaltningen för perioden. 

• Rapportering från Näringslivsberedningen till Kommunstyrelsen två gånger per år. Noteras 
som information till Kommunstyrelsens protokoll. 

• Även uppföljning av andra områden än de målsatta ska göras löpande samt analys av 
framgångsfaktorer. En viktig del i uppföljningen är också att lära av vad som fungerar bra och 
vad som behöver utvecklas under resans gång. 

• Uppföljning av Nöjd-Kund-Index (NKI) och Svenskt Näringslivs enkät.  
Även enkät utformad av Näringslivsberedningen kan komma att användas.

Hur vi har jobbat med att ta fram strategin 
För att nå framgång i arbetet med att utforma en strategi för näringslivsutveckling utgör både näringslivet, 
föreningar och organisationer viktiga resurser. Vaxholms stad har under år 2019-2020 arbetat med att 
samla in synpunkter från dessa parter kring företagsklimatet och näringslivsutvecklingen i kommunen. 

Grunden för vårt arbete har varit nedanstående arbetsgång:

Övergripande plan Arbetsform

Hur ser nuläget ut? Enkäter och möten med företagare och organisa-
tionen Företagarna Vaxholm

Önskat nyläge? Möten och workshop med företagare och Företa-
garna Vaxholm

Aktiviteter, resurser, hinder? Delaktighetsprocess Möte med Stadsbyggnadsförvaltningen

Benchmarking - andra kommuner Besök hos Trosa och Vallentuna kommuner för att 
få inblick i hur de jobbar med näringslivsfrågor 
och näringslivsstrategin.
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Näringslivsberedningen har i detta arbete även inhämtat information, kunskap och idéer från:

• Referensgruppen – Företagare, Företagarna Vaxholm, KSO och kommunens jobbcoach.

I de enkätsvar vi fått in och även i de möten vi haft med företagare så har tydligt framkommit behovet av 
förbättrad kommunikation med förvaltningarna där man exempelvis önskar få svar på inskickade mejl 
inom rimlig tid, förkortade handläggningstider avseende tex bygglov och mer information generellt från 
kommunen avseende näringslivsfrågor, etableringar samt tillgång på mark. Företagen har också önske-
mål om ett forum där företag kan träffa olika tjänstepersoner regelbundet – för att skapa kontakt, ställa 
frågor mm.

Sammantaget har enkätsvar och möten lett fram till de under rubriken Plan beskrivna fokusområden för 
perioden 2021-2025. Dessa konkretiseras i Handlingsplanen för respektive år.

Förankring Näringslivsstrategi Möte med KSO och kommunchef
Utskick till gruppledarna i Mp, V, KD, SD

Genomgång Näringslivsstrategi, delaktighetspro-
cess

Möten med förvaltningen och Företagarna Vax-
holm

Slutförande och överlämning Dokument till KS

Övergripande plan Arbetsform
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Bakgrund 

Handlingsplanen för näringslivsutveckling är en fristående bilaga till näringslivsstrategin. Medan strategin avser 
perioden 2021-2025 och beslutas av kommunfullmäktige så utgör handlingsplanen en konkretisering av strategin 
genom utpekande av aktiviteter. Handlingsplanen tas upp för beslut i näringslivsberedningen årligen. Denna 

handlingsplan avser år 2021. Planen är indelad i aktiviteter per fokusområde. Näringslivsansvarig redovisar till 
näringslivsberedningen två gånger per termin. 

 

Nuläge och nyläge 

Vaxholms stads näringsliv karaktäriseras av små-och medelstora företag. De flesta har xx-xx anställda. Det finns 
xx arbetsställen i kommunen med sammanlagt xx anställda. De tre största branscherna är: -XX, XX och XX. Under 
2019 registrerades xx nya bolag. 

 

Områden att utveckla 

Under arbetet med att ta fram en ny näringslivsstrategi så visade olika undersökningar att Vaxholms företag 
önskar förbättring inom framförallt kommunikation, attityd, arbetssätt och handläggningstider. Man önskar att 
kortare ledtider och uppföljning av ärenden ska prioriteras. Det fanns också önskemål om ett forum där företag kan 
träffa olika tjänstepersoner en gång i månaden – för att få kontakt, kunna ställa frågor etc. 

Vidare så utryckte många företag att den marina näringen är viktig för Vaxholm. Man påtalade att det har varit 
utmanande för flera företag inom den marina sektorn i Vaxholm, svårt att expandera, få tillstånd, svar från 
kommunen etc.  

Det påpekades också att om företag ska kunna växa och finnas kvar eller om nya företag vill etablera sig så måste 
kommunen våga peka ut och detaljplanera mark för näringslivet. Det arbetet måste börja redan nu. 
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Områden att bibehålla 

Undersökningarna visade att företagen är nöjda med näringslivsfrukostarna som hålls två gånger per termin och 
önskade att detta skulle fortsätta och bibehållas.   

Man tyckte även att Destination Vaxholm är väldigt positivt där företagen hjälps åt och jobbar mot samma mål 
samtidigt som man bygger starka nätverk. Önskemål fanns att det skulle skapas liknande kluster inom andra 
branscher.  

En fördel är att det är korta kontaktvägar till tjänstepersoner och politiker i Vaxholm. Det är exempelvis väldigt 
enkelt att få tag på KSO, NLB:s ordförande och näringslivsansvarig. 

 

Näringslivsstrategins fokusområden: 
 
* Företag som stärker Vaxholm som skärgårdens huvudstad, som bidrar med arbetstillfällen och utveckling av vår 
stad  

* Närhet mellan företagare och kommunen i arbetsprocesser, kommunikation och samverkan  

* Nätverk och samverkan inom Vaxholms näringsliv, tex Destination Vaxholm, Näringslivsfrukost m.fl.  

* Långsiktigt arbete för att möjliggöra såväl nyetablering som utveckling av företag och skapa fler arbetstillfällen  
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Fokusområden 

Följande områden är särskilt prioriterade under 2021:  

Relationer  

Skapa fler kontaktytor mellan beslutsfattare, tjänstepersoner och företagare för att mötas och öka kunskap, 
förtroende och dialog 

Service 

Förenkla, tillgängliggöra och minska tid för handläggning av tillstånd och andra myndighetsbeslut. Förbättra 
svarstiden och uppföljningen av ärenden.  

Utveckling 

Vara aktiv i planeringen av mark för företagsetableringar, bevaka näringslivets behov.  

 

 

Mål 2021 

* Få bättre betyg i Svenskt Näringslivs undersökning gällande ”Sammanfattande omdöme på företagsklimatet 
i Vaxholm”. Mål 2021: 3,1 (betyg 2020: 2,9). 

* Få bättre betyg i Svenskt Näringslivs undersökning gällande ”Kommunens service och bemötande”.  
Mål 2021: 3 (betyg 2020: 2,5).  

* Bibehålla Nöjd Kund Index på minst 70. 
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Aktiviteter 2021 

* Utveckla och formalisera avstämningsmötena mellan näringslivsenheten och stadsbyggnadsförvaltningen för att 
effektivt följa upp näringslivets frågor 

* Arbeta för att behålla och skapa fysiska ytor för näringslivets behov, delta i ÖP-arbetet exempelvis.  

* Minst 10 stycken företagsbesök per år med Kommunstyrelsens ordförande, kommunchef, 
näringslivsberedningens ordförande och näringslivsansvarig.   

* Frukostmöten 4 gånger per år 

* Elektroniskt nyhetsbrev 4 gånger per år 

* Utskick till nystartade företag en gång i kvartalet 

* Träffar med nystartade företag 2 gånger per år 

* Skapa informationsmöten för företag ihop med bygglov 2 gånger per år 

* Ha avstämningsmöten med styrelsen för Företagarna Vaxholm 2 gånger per termin 

* Skapa möte/träff för företag ihop med Företagarna 1 gång per termin där tjänstepersoner deltar 

* Arbeta aktivt med NKI. Utfall, analys, förbättringsområden, handlingsplan och uppföljning. 

* Medverka i relevanta lokala, regionala och nationella möten 
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AKTIVITETSPLAN NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2021 VAXHOLMS STAD

1. Relationer

Aktivitet Målvärde 2021 Utfall 2021 Ansvar Delaktiga

Anordna näringslivsfrukost för företag 2 frukostar per termin M.L. Aktuell tjänsteperson/politiker

Infomöten om bygglovs-regler 1 ggr per termin M.L. Bygglov

Välkomstmöten för nystartade företag 1 ggr per termin M.L. Jobbcoach, NFC:s rådgivare, SRMH, Tekniska, Bygglov, NLB

Göra företagsbesök 5 besök per termin M.L. Politiker och tjänstepersoner

Anordna seminarier/föredrag för företagare 1 seminarium per termin M.L. 

Skicka välkomstbrev till nya företag 1 välkomstbrev per kvartal M.L. 

Medverka i Destination Vaxholm 4 ggr per termin M.L.

Anordna träffar för företag ihop med Företagarna 1 ggr per termin M.L.

2. Service

Aktiviteter Nyckeltal 2021 Utfall 2021 Ansvar Delaktiga

Avstämningsmöten mellan näringsliv och stadsbyggnad 5 ggr per termin M.L. Stadbyggnadsförvaltningen

Skriva näringslivssida i Viktigt i Vaxholm 2 artiklar per år M.L. Kommunikation

Uppdatera info om näringsliv på webben Uppdatering 1 ggr per månad M.L. 

Medverka i nyföretagarcentrum 4 ggr per termin M.L. Österåker

Ha avstämningsmöten med styrelsen för Företagarna 2 ggr per termin M.L. Företagarna

Medverka i Stockholm Archipelago 2 ggr per termin M.L.

Medverka i STONO 2 ggr per termin M.L. Österåker, Norrtälje, Vallentuna. Täby, Danderyd

Arbeta med NKI 1 gång i månaden

3. Utveckling

Aktiviteter Målvärde 2021 Utfall 2021 Ansvar Delaktiga

Lyfta näringslivets behov i långsiktigt arbete med detaljplaner, ÖP mm. M.L.

M.L.
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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Förslag på stödåtgärder för Vaxholms företag 2021

Förslag till beslut
Näringslivsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta

Förslag på stödåtgärder för Vaxholms företag godkänns.

Sammanfattning
Med anledning av covid-19 så hamnade näringslivet i ett utmanande läge. Vaxholms stad tog under 
våren fram olika åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet. Åtgärderna presenterades för KS 
under våren 2020. 

Inför 2021 har stödåtgärderna från våren 2020 utvärderats och uppdaterats. Ett flertal punkter har 
tagits fram som förslag på stödåtgärder för det lokala näringslivet. 

Ärendebeskrivning
Förslag på stödåtgärder:

• Kommunens riktlinjer möjliggör att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar omedelbart 
(förutsatt att polisen beviljar ansökan).

• Restaurangernas uteserveringar är kostnadsfria fram till och med 30 april 2021.

• Vaxholms stad kommer att ha en generös hållning till ansökningar från butiker och 
uteserveringar om utökad verksamhet utomhus (exempelvis skyltning och försäljning).

• Möjlighet att få anstånd med, eller uppdelning av, fakturor utställda av Vaxholms stad. Detta är 
inte en generell åtgärd så ta alltid kontakt med oss för att vi ska kunna bedöma varje enskilt fall.

• Korta ner betalningstider till Vaxholms stads leverantörer.

• Vaxholms stad ska sträva efter att prioritera lokala företag vid inköp av varor och tjänster och 
vid bokning av kurser och konferenser.

• Uppmärksamma företagen om stöden på verksamt.se via mejl och på kommunwebben.  

Kommunledningskontoret
Mikaela Lodén
Turistchef o Näringslivsansvarig
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Bedömning
Många av Vaxholms företag har haft ett väldigt utmanande år p.g.a. covid-19. För Vaxholm är det viktigt 
att företagen kan fortsätta sin verksamhet, exempelvis med avseende på arbetstillfällen och service till 
kommunens invånare. Det kan vara av stor betydelse för företagen att staden försöker förenkla där det 
går i denna speciella period. 

Måluppfyllelse
Genom att arbeta för att stärka Vaxholms näringsliv arbetar vi mot en bättre livsmiljö och kvalitet.

Finansiering
De förslagna stödåtgärderna innebär ingen kostnad för staden.

Uppföljning och utvärdering
Utvärdering av stödåtgärderna kommer att göras under 2021 och rapporteras till 
näringslivsberedningen och KS.

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

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Mikaela Lodén, Näringslivsansvarig, mikaela.loden@vaxholm.se 

Koray Kahruman, Ekonomichef, Koray.Kahruman@vaxholm.se

För kännedom: Maria Poutamo, Gatu- och parkchef, Maria.Poutamo@vaxholm.se
Ulrika Schelwander, Ordförande näringslivsberedningen, 
ulrika@schelwander.se
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Förslag på stödåtgärder för Vaxholms företag 2021   
  

• Kommunens riktlinjer möjliggör att restaurangerna kan öppna sina 
uteserveringar omedelbart (förutsatt att polisen beviljar ansökan). 
 

• Restaurangernas uteserveringar är kostnadsfria fram till och med 30 april 
2021. 
 

• Vaxholms stad kommer att ha en generös hållning till ansökningar från 
butiker och uteserveringar om utökad verksamhet utomhus (exempelvis 
skyltning och försäljning). 
 

• Möjlighet att få anstånd med, eller uppdelning av, fakturor utställda av 
Vaxholms stad. Detta är inte en generell åtgärd så ta alltid kontakt med oss 
för att vi ska kunna bedöma varje enskilt fall. 
 

• Korta ner betalningstider till Vaxholms stads leverantörer. 
 

• Vaxholms stad ska sträva efter att prioritera lokala företag vid inköp av varor 
och tjänster och vid bokning av kurser och konferenser, där lagen så 
medger. 
 

• Uppmärksamma företagen om stöden på verksamt.se via mejl och på 
kommunwebben.   

 
 
 
Mikaela Lodén 
Näringslivsansvarig 
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-01-20

Änr KS 2020/219.059
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 2 Upphandling Livsmedel - Huvudavtal

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Utbildningschefen får i uppdrag att:

 godkänna förfrågningsunderlag för upphandling av Livsmedel - huvudavtal avseende 
kolonialvaror, specerier, djupfryst, färsk- och kylvaror.

 besluta om val av leverantör (tilldelningsbeslut) avseende ramavtal för leverantör av Livsmedel - 
huvudavtal avseende kolonialvaror, specerier, djupfryst, färsk- och kylvaror.

 löpande följa upp och utvärdera ramavtalet för Livsmedel - huvudavtal avseende kolonialvaror, 
specerier, djupfryst, färsk- och kylvaror.

Ärendebeskrivning
Ärendet avser uppdrag till utbildningschefen att i samarbete med Österåkers (samordnande kommun), 
Danderyd, Sollentuna, Täby, Vallentuna och Vaxholm upphandla en ramavtalsleverantör för Livsmedel 
huvudavtal avseende kolonialvaror, specerier, djupfryst, färsk- och kylvaror samt löpande följa upp och 
utvärdera ramavtalet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen är den förvaltning som bedöms avropa störst volymer från 
kommande avtal.

Ramavtalet garanterar ingen bestämd volym, utan kostnaderna uppkommer först när respektive 
verksamhet avropar från avtalet. Respektive verksamheter står också kostnaden för de uppdrag som 
avropas. 

Ramavtalet bedöms bidra till måluppfyllelse inom målområdena Kvalitet, Livsmiljö samt Ekonomi genom 
kravställning på produktkvalitet och ekologiska alternativ samt synergieffekter av kommunernas 
samarbete.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Upphandling Livsmedel – Huvudavtal, 2020-12-21

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ulrika Strandberg, utbildningschef

För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef 
Kamrul Islam, upphandlingschef
Margareta Andersson, kostchef
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E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Upphandling Livsmedel - Huvudavtal

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Utbildningschefen får i uppdrag att:

 godkänna förfrågningsunderlag för upphandling av Livsmedel - huvudavtal avseende 
kolonialvaror, specerier, djupfryst, färsk- och kylvaror.

 besluta om val av leverantör (tilldelningsbeslut) avseende ramavtal för leverantör av Livsmedel - 
huvudavtal avseende kolonialvaror, specerier, djupfryst, färsk- och kylvaror.

 löpande följa upp och utvärdera ramavtalet för Livsmedel - huvudavtal avseende kolonialvaror, 
specerier, djupfryst, färsk- och kylvaror.

Sammanfattning
Ärendet avser uppdrag till utbildningschefen att i samarbete med Österåkers (samordnande kommun), 
Danderyd, Sollentuna, Täby, Vallentuna och Vaxholm upphandla en ramavtalsleverantör för Livsmedel 
huvudavtal avseende kolonialvaror, specerier, djupfryst, färsk- och kylvaror samt löpande följa upp och 
utvärdera ramavtalet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen är den förvaltning som bedöms avropa störst volymer från 
kommande avtal.

Ramavtalet garanterar ingen bestämd volym, utan kostnaderna uppkommer först när respektive 
verksamhet avropar från avtalet. Respektive verksamheter står också kostnaden för de uppdrag som 
avropas. 

Ramavtalet bedöms bidra till måluppfyllelse inom målområdena Kvalitet, Livsmiljö samt Ekonomi genom 
kravställning på produktkvalitet och ekologiska alternativ samt synergieffekter av kommunernas 
samarbete.

Bakgrund
Kostcheferna inom Stockholm Nordost (STONO) har ett långvarigt och väl etablerat samarbete för 
livsmedelsfrågor, upphandlingar och leverantörsdialoger. Deltagande kommuner i denna upphandling 

Kommunledningskontoret
Margareta Andersson
Kostchef
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har ett behov av nytt huvudavtal för som omfattar varugrupperna, kolonial/specerier, djupfryst samt 
färskvaror/kylvaror. Nuvarande avtal gäller till och med 2022-03-31.

I Vaxholms stad tillagas och serveras lunch till cirka 2000 gäster i förskola, skola varje dag. 
Utgångspunkten är att alla måltider som serveras ska vara säkra, aptitliga och anpassade till gästerna. I 
möjligaste mån tillagas maten från grunden. Maten tillagas i 5 förskolekök och 5 skolkök, som drivs i 
kommunens egen regi.

De enheter som inom staden behöver tillgång till ett avtal för att göra avrop från Huvudavtalet är alla 
skolor och förskolor organiserade inom Måltidsenheten. Även stadens övriga verksamheter inom tex 
socialförvaltningen och kommunledningskontoret omfattas.

Ärendebeskrivning
Huvudavtalet omfattas av varugrupperna; kolonial/specerier, djupfryst, samt färskvaror/kylvaror.

Upphandlingen förselsås omfatta ett ramavtal med en leverantör. Österåkers kommun är samordnande 
i denna upphandling, övriga deltagande kommuner är Danderyd, Sollentuna, Täby, Vallentuna och 
Vaxholm.

Österåkers kommun är samordnande i denna upphandling, övriga deltagande kommuner är Danderyd, 
Sollentuna, Täby, Vallentuna och Vaxholm.

Barn- och utbildningsnämnden är den nämnd som bedöms avropa störst volymer från kommande avtal. 
Ledamöter från kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden utses för att delta i arbetet som 
referensgrupp för att kunna lämna synpunkter och för att kunna lämna information till respektive 
nämnd.

Volymen i Huvudavtalet för Vaxholms stad är uppskattad till 5 MSEK under avtalsperioden (4 år) baserat 
på avropade volymer under 2020. Avtalsperioden föreslås vara en initial fast avtalstid med option på 
förlängning. Som längst kommer avtalstiden kunna sträcka sig över 4 år. 

Ramavtalet garanterar ingen bestämd volym, utan kostnaderna uppkommer först när respektive 
verksamhet avropar från avtalet. Respektive verksamheter står också kostnaden för de uppdrag som 
avropas. 

Ramavtalet bedöms bidra till måluppfyllelse inom målområdena Kvalitet, Livsmiljö samt Ekonomi genom 
kravställning på produktkvalitet och ekologiska alternativ samt synergieffekter av Nordost samarbetet.

Utvärderingen av inkomna anbud och efterföljande val av leverantör för tilldelning av ramavtal planeras 
ske med tillämpning av lägsta pris. 

De produktkrav som ställs på livsmedlen i huvudavtalet ska i möjligaste mån följa 
Upphandlingsmyndighetens baskrav. Samtliga produkter som levereras ska vid varje tidpunkt även 
uppfylla kvalitetskrav enligt gällande EG förordningar, livsmedelslagstiftning, livsmedelsförordning och 
Livsmedelsverkets föreskrifter.

Vaxholms stad har som mål att under avtalstiden öka andelen ekologiska, svenska och närproducerade 
produkter. För att underlätta för beställande enheter att uppnå detta mål och samtidigt möta gästernas 
behov utifrån bl.a. livsmedelsverkets rekommendationer för gruppmåltider och individer med särskilda 
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behov ska beställning kunna ske utifrån beställande enhets aktiva val, t.ex. märkningar på livsmedel 
och/eller närproducerat. Flexibiliteten ger respektive kommun att handla i enlighet med de direktiv och 
målstyrning som gäller för respektive kommun.

Måluppfyllelse
Kvalitet

Genom att upphandlingsunderlaget tas fram gemensamt av kost- och upphandlingsansvariga i 
respektive kommun skapas stora förutsättningar att beakta erfarenheter från samtliga verksamheter. 
Detta skapar förutsättningar för att ett nytt ramavtal uppfyller det ändamålsenliga kvalitetsmålet som 
verksamheterna gemensamt strävar att uppnå. 

Flexibiliteten ger Vaxholms stad möjlighet att handla i enlighet stadens riktlinjer, tex respektive 
förvaltnings måltidspolicy.

Livsmiljö

De miljökrav som ställs i Upphandlingsmyndighetens baskrav bidrar till att öka måluppfyllelsen i de 
nationella miljömålen – sociala, ekonomiska och ekologiska mål enligt Agenda 2030. 

Dessutom ökar det väsentligt möjligheterna att måltidsenheten klarar det nationella miljömålet, 60% 
EKO på det samlade inköpsvärdet av utbildningsförvaltningens livsmedel innan 2030.

Ekonomi

Ur ett ekonomiskt perspektiv bidrar samordnad upphandling till att de sammanlagda volymerna från sex 
samverkande kommuner blir ett attraktivt avtal för vald leverantör. Verksamheterna bidrar därmed till 
det ställda målet att uppnå en så kostnadseffektiv verksamhet som möjlig.

Finansiering
Ramavtalet garanterar ingen bestämd volym, utan kostnaderna uppkommer först när respektive 
verksamhet avropar från ramavtalet. Finansiering av avrop ingår i löpande budget.

Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering av ramavtalet kommer att utföras av måltidsenheten med hjälp av befintligt 
system för livsmedelsuppföljning. Uppföljning avser främst leverantörstrohet, leveranssäkerhet, priser, 
produktkvalitet, ursprung och ekologiska alternativ.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Upphandling Livsmedel – Huvudavtal, 2020-12-21

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Ulrika Strandberg, utbildningschef

För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef 
Kamrul Islam, upphandlingschef
Margareta Andersson, kostchef
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
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Änr BUN 2020/51.612
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 93 Nybyggnation av skola på Rindö

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Beslut KS 2016/§6 ”Nybyggnation av skola på Rindö” upphävs med hänvisning till beslut i 
kommunfullmäktige KF 2020/§61 som innebär köp av fastighet Vaxholm Rindö 3:378 och att 
skolan fortsatt kan bedriva verksamhet inom befintlig skolhuvudbyggnad. Vid ett förändrat och 
utökat behov återkommer barn- och utbildningsnämnden med förslag på nytt uppdrag.

2. Beslutet villkoras med att avtalet med Tornstaden Rindö gamla skola vinner lagakraft.

Protokollsanteckning
Anna-Lena Nordén (WP) anmäler följande protokollsanteckning: 
Förvaltningen ska återkomma och presentera det underlag som finns kring utredning av placering av 
skola på Rindö. 

Ärendebeskrivning
Våren 2016 togs ett beslut i kommunstyrelsen (KS2016/21.291) att bygga en ny skola på Rindö med 
plats för 200 elever, ett antal som senare har reviderats till 175 elever, i åldrarna 6-12 år (f-6-skola). 

De senaste åren har skolan haft ett vikande elevantal och ekonomiskt underskott vilket medfört att 
kommunfullmäktige har givit barn- och utbildningsnämnden uppdraget att utreda om det ska byggas en 
mindre skola på Rindö än den som planeras.  

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i april 2020 presenterade utbildningsförvaltningen en 
utredning gällande mindre skola på Rindö (BUN 2020/51.612 §25). Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade föreslå kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:

1. Rindö skola ska organiseras i helt eller delvis åldersblandade grupper från förskoleklass till 
årskurs sex. 

2. Rindö skola ska organiseras i en skolbyggnad för cirka 105 barn med möjligheten att expandera 
vid behov. 

3. Beslutet bör ersätta tidigare beslut fattat av kommunstyrelsen (KS 2016/21.291).

Kommunstyrelsen bedömde vid efterföljande sammanträde att frågan om hur årskurserna ska 
organiseras ligger inom barn- och utbildningsnämnden ansvarsområde och lämnade därav punkt 1 i 
barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag utan åtgärd. (KS 2020/§58)

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2020 beslutades godkänna köp av fastighet Vaxholm 
Rindö 3:389 genom godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna i Tornstaden Rindö Gamla 
skolan AB. Avtalsförslaget innebär att nuvarande Rindö skola kan kvarstå på befintlig tomt genom att 
Vaxholms stad köper aktuell mark. Överenskommelsen för också med sig att en av paviljongerna vid 
Rindö skola kommer att behöva tas bort, med anledning av att paviljongen står på prickmark samt att 
mark ägs av annan part (KF 2020/§61). I paviljongen finns slöjdsalar som planeras flytta in i 
skolhuvudbyggnaden efter ombyggnation till läsåret 2021/2022.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen upphäva beslut KS 2016/21.291 §6 med 
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut KS 2020/89.612 §61 som innebär köp av fastighet Vaxholm 
Rindö 3:378 och att skolan fortsatt kan bedriva verksamhet inom befintlig skolhuvudbyggnad. De båda 
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Barn- och utbildningsnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

besluten är inte samstämmiga och ger förvaltningen olika direktiv. Vid ett eventuellt förändrat och 
utökat behov av skolplatser återkommer barn- och utbildningsnämnden med förslag på nytt uppdrag.

På Rindö finns idag en detaljplanelagd fastighet, Rindö 3:391, för skoländamål (förskola och/eller skola). 
Fastigheten omfattar 30 800 kvm och ingår i detaljplan Dp400

Yrkanden
Ordföranden yrkar att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:
Beslut KS 2016/§6 ”Nybyggnation av skola på Rindö” upphävs med hänvisning till beslut i 
kommunfullmäktige KF 2020/§61 som innebär köp av fastighet Vaxholm Rindö 3:378 och att skolan 
fortsatt kan bedriva verksamhet inom befintlig skolhuvudbyggnad. Vid ett förändrat och utökat behov 
återkommer barn- och utbildningsnämnden med förslag på nytt uppdrag.

Peter Lindqvist (-) yrkar bifall till ordförandens beslutsförslag med tillägget att beslutet villkoras med att 
avtalet med Tornstaden Rindö gamla skola vinner lagakraft

Ordföranden instämmer i Peter Lindqvists (-) yrkande. 

Tina Runhem (M) och Ulrika Schelwander (C) yrkar bifall till ordförandens beslutsförslag med Peter 
Lindqvist (-) tillägg. 

Daga Bäfverfeldt (WP) yrkar skriftligen i enlighet med bilaga 1 till protokollet att: 

- Planering av en ny grundskola på Rindö ska fortgå under 2021 och redovisas under 2022 så när 
behov uppstår ska en byggstart påbörjas skyndsamt.

- Förvaltningen ska presentera var lämpligaste placeringen är och redovisa samtliga alternativ.
- En ny skola ska byggas på Rindö när behov uppstår.
- Skolan skall byggas flexibelt. Med detta menas en byggnad där nyttjandet med enkla åtgärder 

kan förändras och anpassas efter samhällets behov. 

Proposition 
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. Ordförandens beslutsförslag med Peter 
Lindqvists (-) tillägg samt Daga Bäfverfeldts (WP) beslutsförslag. 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till ordförandens 
beslutsförslag med Peter Lindqvists (-) tillägg. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av nämnden:

Ja röstar: den som bifaller ordförandens beslutsförslag med Peter Lindqvists (-) tillägg.
Michael Baumgarten (L), Bertil Jansson (S), Tina Runhem (M), Ulrika Schelwander (C), Ann-Sofi Klar (C), 
Eleonore Mårtensson (M), Kent Öhman (M), Peter Lindqvist (-), Annbritt Kronlund (V)

Nej röstar: den som bifaller Daga Bäfverfeldts (WP) beslutsförslag. 
Daga Bäfverfeldt (WP), Anna-Lena Norden (WP) 
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Barn- och utbildningsnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden med 9 ja-röster mot 2 nej-röster bifaller 
ordförandens beslutsförslag med Peter Lindqvists (-) tillägg.

Reservationer
Daga Bäfverfeldt (WP) anmäler för Waxholmspartiet skriftlig reservation mot beslutet i enlighet med 
bilaga 2 till protokollet. 

Handlingar
KS 2016-02-04 §6 Nybyggnation av skola på Rindö
Tjänsteutlåtande, 2020-11-25

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Richard Hallman, richard.hallman@vaxholm.se

För kännedom: Marie Wiklund, marie.wiklund@vaxholm.se                                                   
Susanne Edén, susanne.eden@vaxholm.se                                                             
Richard Hallman, richard.hallman@vaxholm.se                                                          
Ulrika Strandberg, ulrika.strandberg@vaxholm.se                                            
Walewska Jendi, walewska.l.jendi@vaxholm.se 
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Waxholmspartiet – borgerligt alternativ 

Barn- och utbildningsnämnden 20-12-07

Waxholmspartiet yrkar följande gällande ärende 7 Nybyggnation av skola på 
Rindö.

Planering av en ny grundskola på Rindö ska fortgå under 2021 och redovisas under 2022 så 
när behov uppstår ska en byggstart påbörjas skyndsamt.

Förvaltningen ska presentera var lämpligaste placeringen är och redovisa samtliga alternativ.

En ny skola ska byggas på Rindö när behov uppstår.

Skolan skall byggas flexibelt. Med detta menas en byggnad där nyttjandet med enkla 
åtgärder kan förändras och anpassas efter samhällets behov. 

För Waxholmspartiet-borgerligt alternativ

Daga Bäfverfeldt

Bilaga 1 BUN 2020-12-07/§93
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Bilaga 2 BUN 2020-12-07/§93

Waxholmspartiet – borgerligt alternativ

Barn- och utbildningsnämnden 20-12-07

Waxholmspartiet reserverar sig gällande ärende 7 Nybyggnation av skola på 
Rindö.

Planering av en ny skola på Rindö ska fortgå under 2021 och redovisas under 2022 så när 
behov uppstår ska en byggstart påbörjas skyndsamt.

Förvaltningen ska presentera var lämpligaste placeringen är och redovisa samtliga alternativ.

En ny grundskola ska byggas på Rindö när behov uppstår.

Skolan skall byggas flexibelt. Med detta menas en byggnad där nyttjandet med enkla 
åtgärder kan förändras och anpassas efter samhällets behov. 

För Waxholmspartiet-borgerligt alternativ

Daga Bäfverfeldt
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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Nybyggnation av skola på Rindö

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

Beslut KS 2016/§6 ”Nybyggnation av skola på Rindö” upphävs med hänvisning till beslut i 
kommunfullmäktige KF 2020/§61 som innebär köp av fastighet Vaxholm Rindö 3:378 och att skolan 
fortsatt kan bedriva verksamhet inom befintlig skolhuvudbyggnad. Vid ett eventuellt förändrat och 
utökat behov av skolplatser återkommer barn- och utbildningsnämnden med förslag på nytt uppdrag.

Ärendebeskrivning
Våren 2016 togs ett beslut i kommunstyrelsen (KS2016/21.291) att bygga en ny skola på Rindö med 
plats för 200 elever, ett antal som senare har reviderats till 175 elever, i åldrarna 6-12 år (f-6-skola). 

De senaste åren har skolan haft ett vikande elevantal och ekonomiskt underskott vilket medfört att 
kommunfullmäktige har givit barn- och utbildningsnämnden uppdraget att utreda om det ska byggas en 
mindre skola på Rindö än den som planeras.  

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i april 2020 presenterade utbildningsförvaltningen en 
utredning gällande mindre skola på Rindö (BUN 2020/51.612 §25). Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade föreslå kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:

1. Rindö skola ska organiseras i helt eller delvis åldersblandade grupper från förskoleklass till 
årskurs sex. 

2. Rindö skola ska organiseras i en skolbyggnad för cirka 105 barn med möjligheten att expandera 
vid behov. 

3. Beslutet bör ersätta tidigare beslut fattat av kommunstyrelsen (KS 2016/21.291).

Kommunstyrelsen bedömde vid efterföljande sammanträde att frågan om hur årskurserna ska 
organiseras ligger inom barn- och utbildningsnämnden ansvarsområde och lämnade därav punkt 1 i 
barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag utan åtgärd. (KS 2020/§58)

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2020 beslutades godkänna köp av fastighet Vaxholm 
Rindö 3:389 genom godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna i Tornstaden Rindö Gamla 
skolan AB. Avtalsförslaget innebär att nuvarande Rindö skola kan kvarstå på befintlig tomt genom att 

Utbildningsförvaltningen
Walewska L Jendi
Lokal- och E-strateg
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Vaxholms stad köper aktuell mark. Överenskommelsen för också med sig att en av paviljongerna vid 
Rindö skola kommer att behöva tas bort, med anledning av att paviljongen står på prickmark samt att 
mark ägs av annan part (KF 2020/§61). I paviljongen finns slöjdsalar som planeras flytta in i 
skolhuvudbyggnaden efter ombyggnation till läsåret 2021/2022.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen upphäva beslut KS 2016/21.291 §6 med 
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut KS 2020/89.612 §61 som innebär köp av fastighet Vaxholm 
Rindö 3:378 och att skolan fortsatt kan bedriva verksamhet inom befintlig skolhuvudbyggnad. De båda 
besluten är inte samstämmiga och ger förvaltningen olika direktiv. Vid ett eventuellt förändrat och 
utökat behov av skolplatser återkommer barn- och utbildningsnämnden med förslag på nytt uppdrag.

På Rindö finns idag en detaljplanelagd fastighet, Rindö 3:391, för skoländamål (förskola och/eller skola). 
Fastigheten omfattar 30 800 kvm och ingår i detaljplan Dp400.

Handlingar i ärendet
KS 2016-02-04 §6 Nybyggnation av skola på Rindö
Tjänsteutlåtande, 2020-11-25

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Richard Hallman, richard.hallman@vaxholm.se

För kännedom: Marie Wiklund, marie.wiklund@vaxholm.se                                                   
Susanne Edén, susanne.eden@vaxholm.se                                                             
Richard Hallman, richard.hallman@vaxholm.se                                                          
Ulrika Strandberg, ulrika.strandberg@vaxholm.se                                            
Walewska Jendi, walewska.l.jendi@vaxholm.se 
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1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 92 Utbyggnad Resarö skola

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Planeringsutskottet får i uppdrag att tillskapa en utbyggnad av Resarö skolas matsal och kök 
samt färdigställa sju klassrum med tillhörande grupprum.

2. Beslutet innebär en revidering av tidigare beslut KS 2015/§46 ”Utbyggnad av Resarö skola”.

Ärendebeskrivning
På Resarö skola går idag 417 elever från förskoleklass till och med årskurs sex. Skolan har i dess 
nuvarande utformning, med tillhörande permanenta och tillfälliga paviljonger, kapacitet att ta emot 
eleverna i upptagningsområdet. Matsalens kapacitet understiger dock skolans behov och behöver 
utökas. Den nuvarande projekteringen av ny matsal behöver genomföras för att möjliggöra adekvat tid 
för eleverna att äta lunch, skapa utrymmen för fritids i huvudbyggnaden samt kunna avveckla 
förskoleklassens paviljong med tre klassrum (Skutan gul) vars bygglov upphör 2021. Sammantaget är 
skolans behov sju tillkommande klassrum med tillhörande grupprum vilka föreslås fördelas på fyra i ny 
byggnad för matsal och kök samt tre i omdisponerade ytor i huvudbyggnaden. 

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

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 19:43-19:52

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2020-11-25 Utbyggnad Resarö skola

KS 2015/124.210

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Walewska Jendi, walewska.l.jendi@vaxholm.se,                                                   
                                              Per Blinck, per.blinck@vaxholm.se

För kännedom: Marie Wiklund, marie.wiklund@vaxholm.se                                                       
Ulrika Strandberg, ulrika.strandberg@vaxholm.se                                          
Susanne Edén, susanne.edén@vaxholm.se                                                       
Richard Hallman, richard.hallman@vaxholm.se
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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Utbyggnad Resarö skola 

Förslag till beslut
Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Planeringsutskottet får i uppdrag att tillskapa en utbyggnad av Resarö skolas matsal och kök 
samt färdigställa sju klassrum med tillhörande grupprum.

2. Beslutet innebär en revidering av tidigare beslut KS 2015/§46 ”Utbyggnad av Resarö skola”.

Sammanfattning
På Resarö skola går idag 417 elever från förskoleklass till och med årskurs sex. Skolan har i dess 
nuvarande utformning, med tillhörande permanenta och tillfälliga paviljonger, kapacitet att ta emot 
eleverna i upptagningsområdet. Matsalens kapacitet understiger dock skolans behov och behöver 
utökas. Den nuvarande projekteringen av ny matsal behöver genomföras för att möjliggöra adekvat tid 
för eleverna att äta lunch, skapa utrymmen för fritids i huvudbyggnaden samt kunna avveckla 
förskoleklassens paviljong med tre klassrum (Skutan gul) vars bygglov upphör 2021. Sammantaget är 
skolans behov sju tillkommande klassrum med tillhörande grupprum vilka föreslås fördelas på fyra i ny 
byggnad för matsal och kök samt tre i omdisponerade ytor i huvudbyggnaden. 

Ärendebeskrivning
På Resarö skola går idag 417 elever från förskoleklass till och med årkurs 6. 

Inför läsåret 2011/2012 uppfördes paviljonger för att möta det utökade elevantalet som grundar sig i en 
organisationsförändring för att möta den nya läroplanen som infördes samma år. 

Inför 2012/2013 anpassades Slånbärsgårdens (Bojen röd) lokaler till skolverksamhet och övergick från 
förskolans regi till skolans regi, detta för att skolan skulle kunna ta emot det stora antalet elever i 
förskoleklass och förskolan anpassa sina lokaler till minskad barngrupp.

Skolbyggnaden i dess nuvarande utformning med tillhörande permanent paviljong (Kajen grå) och 
tillfällig paviljong (Skutan gul) samt permanent byggnad (Bojen röd) har kapacitet att ta emot eleverna i 
upptagningsområdet förutom att matsalen är underdimensionerad för att hantera antalet elever och 
personal under den tid som lunch är möjligt att servera. Projekteringen av ny matsal behöver 
genomföras för att möjliggöra dels adekvat tid för eleverna att äta lunch, skapa utrymmen för fritids i 

Utbildningsförvaltningen
Walewska L Jendi
Lokal och E-strateg
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Tjänsteutlåtande
2020-11-25

Änr BUN 2020/228.291
2 av 2

huvudbyggnaden samt kunna avveckla förskoleklassens paviljong med tre klassrum (Skutan gul) vars 
bygglov upphör 2021. 

I beslutet från kommunstyrelsen (KS 2015/124.210) framgår att en ny byggnad ska
uppföras på Humlegårdens tomt (Bojen röd, Ytterby 4:686)) efter att nuvarande byggnad rivits. 
Nuvarande kök och matsal flyttar ut ur befintlig skolbyggnad till det nya huset som byggs i souterräng då 
marken sluttar. Souterrängen innebär att utrymme skapas för att flytta även slöjd och musik till nya 
byggnadens nedre plan. Utrymme frigörs då i befintlig skolbyggnad då kök, matsal, slöjd och musik 
flyttar. Dessa utrymmen byggs om till ytterligare sex klassrum, vilket medför att den hyrda paviljongen 
(Skutan gul, Ytterby 4:174) kan avyttras.

I detta föreslagna reviderade beslut kvarstår att köket behöver vara ett tillagningskök då måltidsenheten 
idag arbetar med tillfälliga kapacitetsökningar på övriga tillagningskök med transport mellan skolorna, 
vilket inte är hållbart på lång sikt, samt utökning av matsalen. Revideringen berör slöjden och musiken 
som föreslås ligga kvar i befintlig skolbyggnad för att möjliggöra fyra klassrum i den nya byggnaden för 
kök och matsal. 

Sammantaget blir det tre nya klassrum med tillhörande grupprum, som även är anpassade för 
fritidshem, i skolhuvudbyggnaden där matsal och kök är lokaliserade idag samt fyra nya klassrum med 
tillhörande grupprum i den nya byggnaden där kök och matsal är lokaliserade efter utbyggnaden. Detta 
ger sju nya klassrum totalt vilket behövs om Bojen röd och Skutan gul ska avvecklas och skolan fullt ut 
ska vara tre- parallellig. 

I det nya förslaget får skolan 26 klassrum samt 21 grupprum, matsal, tillagningskök, en musiksal och två 
slöjdsalar. Skolan får totalt sju nya klassrum med tillhörande grupprum vilket samstämmer med 
analysen som framtogs 2014 av Fokus arkitekter i samråd med utbildningsförvaltningen och skolan. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2020-11-25 Utbyggnad Resarö skola

KS 2015/124.210

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Walewska Jendi, walewska.l.jendi@vaxholm.se,                                                   

Per Blinck, per.blinck@vaxholm.se

För kännedom: Marie Wiklund, marie.wiklund@vaxholm.se                                                       
Ulrika Strandberg, ulrika.strandberg@vaxholm.se                                          
Susanne Edén, susanne.edén@vaxholm.se                                                       
Richard Hallman, richard.hallman@vaxholm.se
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Tjänsteutlåtande
2021-01-08

Änr KS 2019/187.730
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

Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2021-2025

Förslag till beslut
Noteras till protokollet att kommunstyrelsen tagit del av de brister socialnämnden påtalar i punkt 4.4.1 
och i 4.4.4  avseende platser i särskilt boende och seniorboenden.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Omsorgsplanen för äldre och funktionshindrade 2021–2025 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Omsorgsplanen för äldre och funktionshindrade ska ange en inriktning för den framtida planeringen av 
äldre- och funktionshinderomsorgen i kommunen. 

Omsorgsplanen har vid separata tillfällen återremitterats från kommunfullmäktige respektive 
kommunstyrelsen i syfte att säkerställa att pensionärsorganisationerna ges möjlighet att vara 
remissinstanser för planen. 

Efter återremisserna har KPR, KFR samt SPF haft tillfälle att yttra sig över planen och nya synpunkter av 
SPF har beaktats och i möjligaste mån tillförts.

Omsorgsplanen har jämfört med tidigare plan förenklats och målen har fått tydligare koppling till 
kommunens och nämndens nya målområden med fokus på digitalisering, personalens kompetens samt 
förebyggande arbete.

Innan omsorgsplanen återremitterades vid det första tillfället föreslog socialnämnden, förutom 
omsorgsplanens godkännande, att de brister som påtalas i 4.4.1 och i 4.4.4 avseende platser i särskilt 
boende och seniorboenden överlämnas till kommunstyrelsen för vidare åtgärder (SN 2019-09-17/§81). 

Med anledning av att beslut om godkännande av den nya omsorgsplanen blivit förskjutit har förslag till 
omsorgsplan, efter beslut i socialnämnden, reviderats till att föreslås gälla 2021-2025 i stället för 2020-
2025. 

Kommunledningskontoret
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare
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Tjänsteutlåtande
2021-01-08

Änr KS 2019/187.730
2 av 2

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2021-01-08 
Beslut SN 2020-12-15/§ 97 
Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2021-2025
Remissyttrande från SPF seniorerna
Tjänsteutlåtande, Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2021-2025, 2020-11-30

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Camilla Lundholm, avdelningschef 
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Protokoll Socialnämnden
2020-12-15

Änr SN 2019/73.730
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 97 Omsorgsplan, äldre och funktionshindrade

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Omsorgplanen för äldre och funktionshindrade 2020-2025 godkänns.

Ärendebeskrivning
Äldre- och funktionshinderomsorgsplanen ska ange en inriktning för den framtida planeringen av äldre- 
och funktionshinderomsorgen i kommunen. 

Socialnämnden har reviderat Äldre- och funktionshinderomsorgsplanen för 2016-2020 för och lämnat en 
version för perioden 2020-2025.

Planen har förenklats och målen har tydligare koppling till kommunens och nämndens nya målområden 
med fokus på digitalisering, personalens kompetens samt förebyggande arbete.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-11 § 61 om återremiss av omsorgsplanen till socialnämnden 
med motivering att pensionärsorganisationerna ska beredas möjlighet att vara remissinstans innan 
beslut om Omsorgsplanen fattas.  

Omsorgplanen för äldre och funktionshindrade 2020-2025 har skickats på återremiss och granskats av 
KPR och KFR samt SPF.  Nya synpunkter lämnade av SPF har beaktats och i möjligaste mån tillförts 
planen.

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

Handlingar
- Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2020-2025
- Remissyttrande från SPF seniorerna
- Tjänsteutlåtande, Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2020-2025

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Camilla Lundholm, avdelningschef
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Omsorgsplan för äldre och 
funktionshindrade 2021-2025

Äldreomsorg
2020
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1 Målsättningar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning  
i Vaxholms stad  

Utgångspunkterna i arbetet med frågor som rör omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning i Vaxholms stad är de nationella målen som antagits av riksdagen, och 
kommunens egna mål och socialnämndens vision som anges nedan:

”Socialnämnden verkar för att skapa goda levnadsvillkor och trygghet för stadens invånare. 
Verksamheterna kännetecknas av god framförhållning, aktivt förebyggande arbete samt 
professionalitet vilket innebär respekt, förtroende och tillgänglighet för stadens innevånare.”

1.1 Nationella mål för omsorg av äldre- och personer med funktionsnedsättning  

Enligt de nationella mål som antagits av riksdagen ska ”äldre kunna leva ett aktivt liv och ha 
inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, 
bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg.”

De nationella målen för området som omfattar personer med funktionsnedsättning är en 
samhällsgemenskap med mångfald som grund, att samhället utformas så att människor med 
funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för 
flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.

2 Övergripande mål för omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning i Vaxholms stad

Socialnämndens specifika mål har formulerats med utgångspunkt från Vaxholms stads tre 
kommunövergripande målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi.

Målområ
de

Beskrivning Nämndens mål

Nöjda brukare: Invånare och närstående är nöjda med 
socialnämndens verksamheter.

Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för 
att öka självständighet, delaktighet och verksamheternas 
kvalitet.

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

Arbetet inom socialnämndens verksamhetsområde utgår 
från vetenskap och beprövad erfarenhet.

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

God hälsa främjas hos stadens invånare och deras 
närstående.

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

Ekonomin är långsiktigt hållbar.

3 Demografi i Vaxholms stad

En del i planering av verksamheternas utveckling bygger på antaganden om framtida 
befolkningsutveckling.

Demografisk utveckling

Befolkningsprognosen för Vaxholms stad 2020-2030 visar att invånarantalet förväntas öka från 
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12 337 till 14 757 personer, vilket motsvarar en ökning med 21 %. Personer i åldern 65 år och äldre 
förväntas öka från 2 116 till 2 989 personer. En ökning på ca 36 %.

2020 beräknas antalet personer i åldersgruppen 65 år och äldre till ca 21 % av den totala 
folkmängden i Vaxholms stad. För 2030 är gruppen ca 25 % av befolkningen.

Samtidigt ändras sammansättningen hos gruppen äldre, 80 år och äldre. Till 2035 ökar antalet med 
ca 2,7 gånger till ca 1226 personer från dagens ca 500 personer. Den stora ökningen förväntas ske 
efter år 2020.

Ålder / År 2020 2025 2030 2035
Ökning i 

procent från 
2020

0-18 3 070 3 181 3 299 3 502 14

19-64 6 649 7 600 7 764 8 043 21

65-79 2 096 2 251 2 469 2 841 35

80+ 522 909 1 226 1 378 160

12 337 13 941 14 757 15 764 28

 

4 Prioriterade områden

Nämnden har identifierat ett antal utvecklingsområden som beskrivs nedan.

4.1 Äldreomsorgen i Vaxholms stad 

Hjälp i hemmet är den benämning som används för att beskriva det bistånd som omfattar service- 
och omvårdnadsinsatser som utförs av hemtjänstverksamheterna. I hemmet ska man kunna få hjälp 
och stöd i den dagliga livsföringen. Insatser som kan beviljas:

 omvårdnad
 serviceinsatser
 ledsagning
 matdistribution
 trygghetslarm
 dagverksamhet
 avlösning i hemmet

Vaxholms stad tillämpar från 2012-05-01 Lagen om valfrihetssystem (LOV). Staden kommer att verka 
för att utveckla förutsättningarna för externa anordnare. Staden kommer även verka för att egen regi 
och externa utövare ges samma förutsättningar inom ramen för LOV.

4.2 Stöd till personer med funktionsnedsättning i Vaxholms stad 

Människor som inte kan tillgodose sina egna behov ska erbjudas stöd för att möjliggöra ett 
självständigt liv. Personer med funktionsnedsättning boende i Vaxholm har rätt att bo och leva tryggt 
och självständigt och erbjudas möjligheter till aktiviteter och gemenskap. Insatser som kan beviljas är 
bland annat:

 Boendestöd
 Korttidsvistelse enligt LSS
 Kontaktperson
 Personlig assistans
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 Daglig verksamhet, daglig sysselsättning

4.3 Kommunal hälso- och sjukvård

Staden ansvarar för hälso- och sjukvård i särskilt boende och dagverksamhet för äldre samt 
verksamheter enligt LSS. Ansvaret omfattar insatser från sjuksköterska, fysioterapeut och 
arbetsterapeut. All hälso- och sjukvård ska leva upp till de krav som lagar och föreskrifter anger.

Region Stockholms ansvarar för hemsjukvården, dvs övrig hälso- och sjukvård som utförs i den 
enskildes hem.

4.4 Boendeformer- samhällsplanering

Närmiljö, trygghet i vardagslivet samt tillgång till service och kommunikationer är områden som 
måste beaktas när framtidens boende för målgruppen planeras. Kunskapen om förutsättningar för 
äldre och personer med funktionsnedsättning och den demografiska utvecklingen bör spridas till en 
vidare krets av intressenter för att möta dagens och framtidens behov. Det gäller till exempel 
bostadsbolag, affärer, restauranger och kultur.

4.4.1 Särskilda boendeformer  

Särskilt boende är till för personer med stora omvårdnadsbehov dygnet runt. I särskilt boende har 
staden hälso- och sjukvårdsansvar till och med sjuksköterskenivå. För att få ett sådant boende krävs 
biståndsbeslut.

Vaxholms stad erbjuder platser i särskilt boende på Cyrillys, Framnäshagen och Borgmästargården. 
Inriktningen varierar mellan somatisk och platser med demensinriktning. De särskilda boendena i 
Vaxholms stad drivs i egen regi.

Under de närmaste åren kommer behovet av platser i särskilt boende öka till följd av att antalet äldre 
ökar. Planering för byggnation av nya boenden pågår och det finns en risk att dessa inte står färdiga 
kommer utan att behov av att köpa platser utanför kommunen under en period.

4.4.2 Tillfälligt boende /växelboende inom äldreomsorgen

Tillfälligt boende /växelboende innebär en kort tids boende utanför det egna hemmet, på ett boende 
som är avsett för tillfälligt boende. Tillfälligt boende är en insats som tillgodoser allmänna 
omvårdnadsbehov, det vill säga att med stöd av personal upprätthålla funktioner.

4.4.3 Boendeformer för personer med funktionsnedsättning

Vaxholms stad erbjuder idag platser i gruppbostad och servicebostad enligt LSS på Ullbergsväg och i 
Fredriksstrands boendeservice. Dessa verksamheter bedrivs på entreprenad av Oliva omsorg. Under 
2015 tog kommunerna i Stockholms län överansvaret för utförandet av hälso- och sjukvårdsinsatser 
inom LSS-verksamheterna.

Syftet med insatsen bostad med särskild service är att den enskilde ska kunna leva ett så självständigt 
liv som möjligt. En bostad kan vara utformad på olika sätt, men dessa tre huvudformer kan urskiljas:

 Gruppbostad: beviljas för den som har ett stödbehov dygnet runt.
 Servicebostad: är en boendeform för personer med behov av viss tillsyn och omvårdnad, 

men som ändå klarar mycket själ
 Annan särskilt anpassad bostad: är en boendeform för personer som behöver en bostad 

med viss grundanpassning utifrån sin funktionsnedsättning. Omvårdnad, stöd och service 
eller fritidsverksamhet ingår inte i denna boendeform.

Inom ramen för Socialtjänstlagen kan andra stödboende beviljas:
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 Stödboende: är en temporär boendeform för den som på grund av psykisk 
funktionsnedsättning behöver stöd för att klara av sin boendesituation.

 Hem för vård eller boende (HVB)

4.4.4 Övriga boendeformer för äldre 

Vaxholms stad har två hyresfastigheter med sammanlagt 56 seniorlägenheter. De två fastigheterna 
har adress Torggatan 19, 21, 32 och 34 samt V:a Ekuddsgatan 17. Sökande till seniorlägenheter ska 
vara minst 65 år och folkbokförd på en adress i Vaxholm.

Boendeformen är inte behovsprövad. Fastighetsenheten hyr ut lägenheterna där den som stått 
längst i kön får erbjudande om lägenhet.

I enlighet med vad som anges i stadens översiktsplan (sid 27) har seniorboenden stor efterfrågan och 
ska beaktas i kommande planering av nya områden för bebyggelse.

I dagsläget finns inga politiska beslut om utökning under planperioden av antal platser på 
kommunens seniorlägenheter.

5 Utvecklingsområden och framtida utmaningar

Nämnden utvärderar årligen resultat från brukarundersökningar och öppna jämförelser som 
underlag för att kunna prioritera utvecklingsområden och identifiera utmaningar.

Den demografiska utvecklingen innebär som beskrivet en utmaning för kommunen, speciellt med 
avseende behovet av platser inom särskilt boende samt dagverksamhet för äldre. Behovet av fler 
boendeplatser analyseras och följs upp årligen i lokalförsörjningsplanen. Även platser för 
dagverksamheten behöver ökas och anpassas för att bättre möta de enskildas behov.

Fortsatt digitalisering inom nämndens områden bedöms bidra till att möta upp öka ökade krav och 
behov i framtiden inom flertalet av nämndens olika verksamhetsområden.

6 Nämndens mål och aktiviteter

6.1 Nöjda brukare: Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens 
verksamheter.

Aktiviteter Beskrivning

Nå ut med information till stadens medborgare och 
deras närstående som kan vara i behov av stöd från 
kommunen.

Målet uppnås genom att använda stadens hemsida 
och andra informationskanaler som exempelvis 
broschyrer, information i lokalpress, kommunens 
egen tidning. Utbyte av information sker även i 
samband med regelbundna möten med KPR 
(Kommunala pensionärsrådet) och KFR (kommunala 
funktionsnedsattas råd). Arbeta för att ta till vara 
rådens kompetens som remissinstans i större frågor.

All personal ska ha grundläggande yrkeskompetens 
för sina uppgifter. Personal ska utbildas och få 
spetskompetens inom demens, psykiatri, vård i livets 
slut samt inom området funktionsnedsättning

Den generella kompetens- och kunskapsnivån och 
den mer specialinriktade behöver hela tiden 
utvecklas. Målet är att all personal ska ha 
grundläggande yrkeskompetens för sina uppgifter.
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6.2 Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka självständighet, 
delaktighet och verksamheternas kvalitet.

Aktiviteter Beskrivning

Nämnden ska prioritera utvecklingen av alla typer av 
tekniska lösningar som kan bidra till en mindre 
resurskrävande och bättre vård- och omsorg.

Personlig integritet är viktigt vid införandet av olika 
tekniska hjälpmedel och kravställs vid upphandling för 
att säkerställa att den nya dataskyddsförordningen 
efterföljs.

Omsorg av personer inom målgruppen som helhet 
ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. 
Staden arbetar för att succesivt utveckla e-hälsa 
genom att införa e-tjänster riktat mot medborgarna.

Under året kommer ett e-hälsoprojekt att genomföras 
i samarbete med Teknikmarknad.

6.3 Arbetet inom socialnämndens verksamhetsområde utgår från vetenskap och 
beprövad erfarenhet.

Aktiviteter Beskrivning

Staden ska arbeta kontinuerligt med förbättrings- och 
utvecklingsarbete i syfte att tydliggöra hur 
verksamheten ska organisera sitt uppföljnings- och 
kvalitetsarbete

Synpunkter på omsorgen av målgruppen är värdefulla 
och ger kunskap om vad som bör förbättras i 
verksamheterna. Det ska vara enkelt att framföra 
synpunkter och klagomål och den som för fram 
synpunkter ska bli bemött med respekt och få 
kunskap om vilka eventuella åtgärder som vidtagits.

6.4 God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående.

Aktiviteter Beskrivning

Genom förebyggande arbete motverka uppkomsten 
av skador och ohälsa.

Genom att stärka samarbete och ha kontinuerlig 
kontakt med intresseorganisationer och 
frivilligorganisationer ska staden inspirera och 
uppmuntra till aktiviteter och nyttja kommunens utbud 
av tjänster.

Genomföra uppsökande verksamhet och inbjuda till 
samverkan med Region Stockholm avseende 
uppsökande hälso- och sjukvård.

Aktiviteterna kan utföras av både stadens verksamhet 
som frivilliga krafter och omfattar tjänster som inte kan 
köpas på öppna marknaden och tjänster som inte är 
beviljade som bistånd. Funktioner som bedriver 
uppsökande verksamhet i dagsläget är:
•Silviasyster
•Boendestöd
•Anhörigkonsulent
•Avdelningen för myndighetsutövning. 
Uppsökandeverksamhet för personer över 80 år som 
inte har hemtjänst beviljad.
Bibehålla stödjande- och förebyggande 
verksamheterna. Fortsätta möjliggöra att stödja 
intresseorganisationerna så de kan verka för ökad 
social samverkan.
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Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2020-2025

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Omsorgplanen för äldre och funktionshindrade 2020-2025 godkänns.

Sammanfattning
Äldre- och funktionshinderomsorgsplanen ska ange en inriktning för den framtida planeringen av äldre- 
och funktionshinderomsorgen i kommunen. 

Socialnämnden har reviderat Äldre- och funktionshinderomsorgsplanen för 2016-2020 för och lämnat en 
version för perioden 2020-2025.

Planen har förenklats och målen har tydligare koppling till kommunens och nämndens nya målområden 
med fokus på digitalisering, personalens kompetens samt förebyggande arbete.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-11 § 61 om återremiss av omsorgsplanen till socialnämnden 
med motivering att pensionärsorganisationerna ska beredas möjlighet att vara remissinstans innan 
beslut om Omsorgsplanen fattas.  

Omsorgplanen för äldre och funktionshindrade 2020-2025 har skickats på återremiss och granskats av 
KPR och KFR samt SPF.  Nya synpunkter lämnade av SPF har beaktats och i möjligaste mån tillförts 
planen.

Handlingar i ärendet
- Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2020-2025
- Remissyttrande från SPF seniorerna
- Tjänsteutlåtande, Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2020-2025

För åtgärd: Camilla Lundholm, avdelningschef

Socialförvaltningen
Camilla Lundholm
Avdelningschef
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2020-10-05

Träffpunkt Kanonen                         org.nr 802409-1632                                       08-541 326 16
Hamngatan 50 onsdagar 13:00-15:00
185 32  VAXHOLM

Remissyttrande över Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2020 - 
2025.

Förslag till Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2020 - 2025 var uppe för beslut i 
socialnämnden 17 september 2019 men återremitterades.

Efter ny remissförfrågan lämnar SPF Seniorerna Vaxholm härmed med följande yttrande över 
planen.

Vårt yttrande begränsar sig till att avse de delar som berör äldres behov.

Omsorgsplanen innehåller en bra beskrivning av kommunens arbete med äldreomsorg. Vi 
saknar dock en plan för framtiden. Dokumentet är vagt och saknar i stort sett planläggning. 

Omsorgsplanen innehåller en sammanställning över demografisk utveckling. Under 
planperioden fram t o m 2025 beräknas gruppen 80+ att öka med 387 personer eller 74 %. 
Detta är en utmaning för kommunen. Vi saknar en plan för hur kommunen ska möta den 
förväntade ökningen av omsorgsbehovet. 

Vi noterar att tidigare omsorgsplan, 2016 - 2020, hade ett helt annorlunda upplägg.  Den 
planen innehåller utvecklingsområden. Vi saknar uppgifter om mer specifik utveckling för 
kommunens äldre.

Vi tycker att det är förkastligt med köp av omsorgsplatser utanför kommunen. Det borde 
utarbetas andra lösningar för att avhjälpa platsbristen. Varför inte inrätta tillfälliga 
boendeplatser.

Vi saknar en utförligare beskrivning av hur äldres hälsa kan förbättras för att minska 
omsorgsbehovet. En stor fråga för äldres hälsa är ensamhet. Det finns inget i planen hur detta 
ska lösas. 

Rent generellt saknar vi mera detaljerade uppgifter om hur ett samarbete mellan kommunen 
och pensionärsorganisationerna skulle kunna se ut. Pensionärsorganisationerna är en resurs 
som kommunen behöver nyttja. Ett bra exempel på en sådan resurs är frågan om hur äldres 
hälsa påverkas av ensamhet.

För att uppdatera dokumentet bör uttrycket ”Stockholms läns landsting” bytas till ”Region 
Stockholm” i 4.3 och 5.4.

Styrelsen

SPF Seniorerna Vaxholm
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Svar på återremiss gällande förslag till nytt stadsbibliotek

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge fastighetsenheten i uppdrag att teckna 
lokalhyresavtal i enlighet med bilaga 2 avtalsutkast med BRF Repslagaren 16. 

Kommunstyrelsen beslutar att ge nämnden för teknik, fritid och kultur i uppdrag att ta fram 
upphandlingsunderlag inför en ombyggnation av lokalen i syfte att anpassa funktionen till bibliotek samt 
turistbyrå.

Sammanfattning
Förvaltningen förespråkar en ny lokalisering av stadsbibliotek till Söderhamnsplan. Förslaget innebär 
kortfattat en utökning av yta som modernisering av bibliotekets lokaler. För vidare utveckling av 
förslaget läs tjänsteutlåtande ”Förslag till ny verksamhetslokal för Vaxholms stadsbibliotek”. En 
förändring i avtalets utformning är att avtalet räknas upp med 2% per år men utan index. Se särskilda 
bestämmelser i bifogat avtal. 

Bakgrund
Förslag om nytt stadsbibliotek har föredragits i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i två 
omgångar och blev på kommunfullmäktiges senaste sammanträdet återremitterat i enlighet med 
reglerna om minoritetsåterremiss i kommunfullmäktige med önskemål om en skyndsam utredning av 
hur biblioteket skulle kunna inrymmas i stadens rådhus.

Detta tjänsteutlåtande syfta i första hand till att besvara denna minoritetsåterremiss. 

Ärendebeskrivning
Rådhuset – Styrmannen 1

Basfakta:

Adress: Torget 1

BRA: 754 kvm LOA: 619

3 våningar plus vind och källare

Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef
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Byggnadsår: 1925, ombyggnad 1946, 1982, 2003 (osäkert ursprungligt byggnadsår)

Generella behov för bibliotekets verksamhetsdrift

Biblioteksverksamhet bedrivs generellt i ett plan på grund av att de publika ytorna behöver vara öppna 
och överblickbara. Detta är ett krav från verksamheten på grund av säkerhetsaspekter, praktiska 
aspekter samt effektivt nyttjande av personal. 

Nuvarande lokaler bedrivs i ett plan med en publik del om 310 kvm BRA.

Rådhuset som bibliotek – förutsättningar

För att möta biblioteksverksamhetens behov av publika ytor på ett plan krävs en utbyggnad av befintligt 
rådhus. För att uppnå de ytor som krävs för att förslaget skall anses vara en förbättring mot nuvarande 
lokalisering krävs en utbyggnation motsvarande ca. dubbelt så stor yta i bottenvåning. Nuvarande 
bottenvåning är 235 kvm BRA. En utbyggnad av rådhuset antas kräva ny detaljplan.

Ur ett konstruktionstekniskt perspektiv går det att öppna upp stora delar av samtliga våningar.  Det kan 
behövas åtgärder för att stärka konstruktionen för att förbättra bärigheten på vissa håll.  

Rådhuset har stora behov av teknisk upprustning i form av värme, ventilation, skalskydd och hiss. 

De åtgärder som behöver utföras för att kunna omvandla rådhuset till bibliotekslokal går således att 
jämföra med nybyggnation, det krävs detaljplan, stora ombyggnad samt utbyggnad av ytterligare 
byggnadsdelar. Att ta fram en ny detaljplan antas ta minst 3 år och byggnation antas ta mellan 3 till 7 år. 
Investeringskostnaden för framtagande av detaljplan och byggnation bör jämföras med nybyggnation. 

Skydd genom detaljplan

Rådhusets byggnad är Q-märkt i gällande detaljplan. Detta innebär att möjligheterna till förändring är 
starkt begränsade. Q-märkningen innebär ”att åtgärder ej får vidtas som äventyrar byggnadens eller i 
förekommande fall omgivningens kulturhistoriska värde. Q-märkningen innebär således förbud mot 
rivning men är inget absolut hinder mot modernisering eller om- och tillbyggnad”.

Fastighetsenheten bedömer att de kulturhistoriska värdena i byggnaden ytterligare komplicerar ett 
detaljplanarbete och försvårar möjligheten att få bygglov. Det kan vara svårt att säkerställa moderna 
verksamhetslokaler till ett fungerande bibliotek samtidigt som byggnadens värden ska bevaras.

Lokalförsörjning

Idag nyttjas rådhuset för kommunala och privata ändamål. Turistbyrå, utställningsytor, mötesrum samt 
olika företagare disponerar idag yta i rådhuset. Vissa ytor idag nyttjas i låg utsträckning. Oavsett vägval 
för att rymma ett bibliotek i rådhuset eller ej så finns ett behov av att identifiera och sätta en långsiktig 
plan och nyttjande för rådhusets ytor. 

Resursplanering

Stadsbyggnadsförvaltningen har i dagsläget behov av att upphandla extra byggprojektledning för att 
säkerställa bemanning av initierade byggprojekt samt kommande underhållsprojekt. 
Exploateringsenhetens byggprojektledare räcker i dagsläget inte till för att bemanna samtliga projekt. 
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Stadens revisorer har flaggat för en oro kring bemanning av ny- och ombyggnadsprojekt och ett 
ytterligare stort byggprojekt har inte tagits höjd för i verksamhetsplaneringen.

En ombyggnation kräver en ny detaljplan, vilket kräver en omprioritering av befintliga uppdrag. 

Utöver detta ställer den gällande detaljplanens skyddsbestämmelser för byggnaden extra krav på 
kompetens inom kulturmiljö. En kompetens som i dagsläget saknas inom förvaltningen.

Bedömning
Bedömningen utifrån ovan redovisade aspekter är att ett bibliotek i Rådhuset tidigast kan vara på plats 
om 7 år, men troligen tar det tar betydligt längre tid än så. Eftersom Vaxholms detaljplaner generellt 
överklagas, tomten är centralt placerad och det finns höga kulturvärden i byggnaden och omgivningen 
och är belägen inom riksintresse för kulturmiljövård, bedöms risken för en utdragen 
överklagandeprocess vara mycket stor.  

Förvaltningen är inte heller bemannad för att hantera ett ytterligare projekt av denna storlek och skulle 
behöva planera och omprioritera pågående projekt samt upphandla resurser och kompetens innan 
projektet kan påbörjas. Detta gäller även för att ta fram en välgrundad förstudie.

Handlingar i ärendet
Svar på återremiss gällande förslag till nytt stadsbibliotek – Tjänsteutlåtande 2021-01-20

Förslag till ny verksamhetslokal för Vaxholms stadsbibliotek efter återremittering – Tjänsteutlåtande 
2020-12-01

Reviderat avtalsförslag Repslagaren 16 – 2021-01-20

Bilaga 1 fastighetsskatt, 2020-12-01

Bilaga 2 brandskydd, 2020-12-01

Bilaga 3 driftkostnad, 2020-12-01

Skiss på möjlig utformning av lokalen – 2020-10-23

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

För kännedom: Marie Wiklund, KS
Susanne Edén, SBF
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Förslag till ny verksamhetslokal för Vaxholms stadsbibliotek efter 
återremittering

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 

Planeringsutskottet får i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag inför en ombyggnation av lokalen i 
syfte att anpassa funktionen till bibliotek samt turistbyrå. Detta gäller under förutsättning att 
kommunfullmäktige tar beslut enligt förslag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Fastighetschef får i uppdrag att teckna lokalhyresavtal i enlighet med bilaga 2 avtalsutkast med BRF 
Repslagaren 16. 

Sammanfattning
Vaxholms Bibliotek är sedan 1972 beläget i förhyrda lokaler om 440 kvm på Hamngatan 19. 

Bibliotekets verksamhet har utvecklats under åren, ökade krav på tillgänglighet och behov att rymma 
ytterligare funktioner har medfört att biblioteket har ett behov av större lokaler. Befintlig lokal är 
begränsad och saknar tillgänglighet.

Turistbyrån har sin huvudplacering i rådhuset. Sommartid återfinns turistbyråns verksamhet också i 
Waxholmsbolagets vänthall vid Söderhamnsplan för att ge service till de stora turistströmmar som 
kommer med båt eller bussledes till Vaxholm. Dessutom återfinns också i perioder personal stationerad 
vid överfarten av linfärjan till Kastellet för att ge tips och råd men också vara behjälplig vid 
biljettförsäljning. Nuvarande internhyreskostnad för turistbyrån på rådhuset är 228 000 kr.

Vid Söderhamnsplan är nu Swedbanks lokal ledig för uthyrning och Post Nord är i behov av att väsentligt 
krympa sin yta. Dessa två lokaler omfattar tillsammans ca 600 kvm i gatuplan och bedöms kunna 
uppfylla bibliotekets behov samt också kunna härbärgera turistbyrån.

Bostadsrättsföreningen har efter förhandlingar lämnat en hyresoffert på en årshyra om 1 260 tkr inkl 
värme och kyla. Fastighetsskatt tillkommer. Hyran regleras med index. Avtalslängden är 20 år.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef

109



Tjänsteutlåtande
2020-11-25

Änr KS 2020/199.880
2 av 8

Begärd hyra bedöms vara marknadsmässig. PostNord har utryckt ett intresse att förhyra 
(andrahandsupplåtelse) en mindre del av lokalen för postboxar.

Lokalen kräver anpassning och ombyggnad men i begränsad omfattning, nya ytskikt, viss ny planlösning, 
förbättrad belysning och vissa åtgärder i ventilationen. Åtgärderna bedöms uppgå till cirka 6 mkr. Övriga 
kostnader för inredning mm bedöms till cirka 3 mkr.

En etablering av biblioteket vid Söderhamnsplan förväntas vara positivt för handeln i Vaxholm.

Tillgången på lokaler av den här storleken i ett centralt läge i Vaxholm är begränsad och omsättningen är 
låg. Inga andra alternativ finns på marknaden idag.

Bakgrund
Vaxholms bibliotek är sedan 1972 beläget i förhyrda lokaler på Hamngatan 19. 1972 ingick inte Resarö i 
Vaxholms kommun och invånarantalet var betydligt färre än idag. Då sammanslagningen med Österåker 
genomfördes 1974 blev Vaxholms bibliotek en filial för att efter 1983, då kommundelningen 
genomfördes, på nytt bli ett stadsbibliotek.

Befintliga lokaler är sammanlagda till en gemensam yta om 440 kvm och upplåtes av 
bostadsrättsföreningarna Domaren 14 och Domaren 17, 130 resp. 310 kvm. Lokalhyresavtalen sträcker 
sig till 2021-12-31 med en årshyra om 150 720 kr respektive 390 244 kr exklusive fastighetsskatt. 

Lokalen är oförändrad i sin utformning men biblioteket har utvecklats genom datorisering, modernare 
möbler, utlåningsautomat, fler typer av medier, nya arbetssätt och helt nya verksamheter. Bibliotekets 
verksamhet har vuxit och är i behov av större lokalytor.

Dagens bibliotek har en annan roll i samhället än då det utformades, och utvecklingen fortsätter med 
nya funktioner och ökade förväntningar från medborgare.

Den fysiska tillgängligheten för rullstolsburna i befintlig lokal är starkt begränsad. Idag har rullstolar och 
scootrar svårt att ta sig in och runt i lokalen.

Barn- och ungdomsavdelningen är liten, i huvudsak mörk och det behövs mer utrymme för böcker, 
aktiviteter, läsning och umgänge. Det finns också stor efterfrågan på platser och utrymmen där man kan 
sitta avskilt och arbeta eller studera.

Idag saknas också avskilt utrymme för föreläsningar, bokcirklar, författarbesök, kulturcafé mm. När 
dessa aktiviteter genomförs krävs ommöblering och ofta tvingas man tacka nej till förfrågningar.

Det är fullt i bokhyllorna och böcker måste magasineras och gallras hårt. Möjligheten att skylta och 
exponera lästips är starkt begränsad.

En förflyttning av biblioteket till Söderhamnsplan möjliggör också en samlokalisering med turistbyrån. 
Den tilltänkta nya platsen ger bättre förutsättningar för turistbyrån att möta upp turister som kommer 
sjövägen eller med kollektivtrafik. Med en placering med biblioteket vid Söderhamnen kan en 
effektivisering under sommarsäsongen nås, genom att placeringen vid Waxholmsbolagets vänthall inte 
behövs. En samlokalisering stärker och möjliggöra ytterligare samverkan mellan biblioteket och 
turistbyrå, vilka redan idag har beröringspunkter, t ex utlämnande av biljetter i olika sammanhang, 
kommunikation om events och kultur.
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Ärendebeskrivning
Lokalens lämplighet

I bostadsrättsföreningen Repslagaren 16 vid Söderhamnsplan 2 ingår PostNords lokal och tidigare 
Swedbanks lokal.

I samband med att Swedbank avvecklat kontoret i Vaxholm är lokalen vakant och PostNord har för stora 
lokaler för nuvarande verksamhet som enbart omfattar företag. Hela lokalarean omfattar ca 700 kvm, 
varav ca 80 kvm finns i källarplan. 

Följande lokaler i Repslagaren 16 är aktuella:

Swedbank: 257 kvm BV Bankkontor m personal,

Post Nord 342 kvm BV Expedition, postboxar, sortering,
inlastning,

Post Nord 78 kvm KV Personal.

Summa 677 kvm

Lokalen anpassades ursprungligen som ett postkontor och byggdes till 1990 genom att en lägre 
huskropp byggdes ut mot torget. I samband med detta genomfördes en genomgripande modernisering 
och ny ventilation mm installerades.

Förändringen i postens verksamhet medförde att lokalen krymptes år 2003 till 450 kvm enligt ovan.

Den frigjorda arean anpassades istället till Swedbank som fick en ljus kontorslokal med stort ljusflöde 
från två håll. Postens lokal utformades med en mindre ”reception” med postboxar och en större 
mörkare del för sortering av post. Lokalen har ytterligare två dörrar varav en direkt till garaget som är 
inrymt i grannfastigheten och en mot Hamngatan för in- och utlastning av post.

Lokalen är i det närmaste kvadratisk med måtten 24* 25 m och bedöms kunna nyttjas väl som bibliotek. 
Ljusinsläpp genom stora fönster sker från Hamngatan och Söderhamnsplan. 

Lokalarean i marknivå  är ca 160 kvm större än nuvarande lokal och ger biblioteket goda möjligheter att 
utveckla verksamheten.

Tillgängligheten är mycket god. Entrén från Hamngatan och Söderhamnsplan nås via trappa och ramp. 

Installationerna förutsätts att vara från ombyggnadsåret. 

Hyresoffert

Bostadsrättsföreningen har lämnat en ”slutgiltig” hyresoffert enligt följande:

Årshyra: 1 260 000 kr (1 861 kr/kvm) inkl värme och kyla

Fastighetsskatt 112 000 kr/ år
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Avtalslängd: 20 år

Hyran justeras årligen med index (KPI), dock lägst 2%. Basår förutsätts vara 2020.

Offerten förutsätter att Vaxholms stad genomför och bekostar en anpassning av lokalerna.

Intäkter

PostNord har visat intresse för att hyra en mindre del, ca 20 kvm för postboxar. Möjlig intäkt cirka 50 
000 kr/år.

Lokalens standard och skick

Banklokalen är i ett gott skick men planlösningen måste anpassas till en ny verksamhet. Ytskikten är i 
välhållna men från ombyggnadsåret.

PostNords lokal är av enklare standard och sliten. En mer genomgripande anpassning av planlösningen 
är också nödvändig.

Nya ytskikt i hela lokalen är nödvändigt.

Den tekniska standarden bedöms vara från 1990 och är i princip god. Ventilationen är väl tilltagen enligt 
lämnade uppgifter. Lokalen har komfortkyla. Ventilationsaggregaten är från 1990 men är fullt modernt. 
Den tekniska livslängden är uppnådd men kan förlängas. Kanalsystemet bör i grunden vara anpassat till 
ursprunglig verksamhet som postkontor men en viss osäkerhet råder efter uppdelningen 1990.

Elanläggningen bedöms vara från tillbyggnadsåret och bedöms vara i behov av en total översyn. 
Sannolikt behöver ljusanläggningen bytas till modern ledteknik.

Lokalmarknaden i Vaxholm

Enligt lämnade uppgifter till fastighetstaxeringen 2018, avseende hyresnivån i december 2017, är 
hyresnivån för butiker i Vaxholm enligt följande kr/kvm varmhyra:

Butik Låg Medel Hög

A Gågatan 1 100 1 500 2 600

B Centrala Vaxholm 1 000 1 200 1 600

(Källa: Datscha).

Vid en mer detaljerad genomgång av hyresnivåerna i fastigheterna, Bilaga 1, längs den del av 
Hamngatan som använts som gågata framgår att högsta hyrorna uppnås närmast Coop vilket är naturligt 
eftersom en livsmedelsbutik alltid genererar besökare. Lokalerna på denna del av Hamngatan är relativt 
små.
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Den lämnade offerten bedöms vara i nivå med marknaden.

Lokalen vid Söderhamnsplan är stor på marknaden vilket innebär att antalet tänkbara hyresgäster är få 
men samtidigt är tillgången och utbudet starkt begränsat. De flesta lokalerna i centrala Vaxholm är 
betydligt mindre.

Det kommersiella läget för butikerna i Vaxholm är besvärligt. Konkurrensen från handelsplatserna i Täby 
är oerhört stark. Utpendling från Vaxholm är också mycket stor vilket medför att en stor del av 
invånarnas inköp hamnar utanför Vaxholm.

Handeln är också säsongsbetonad med en stark och relativt lång turistsäsong men med en svag 
vintersäsong där ett antal butiker håller stängt.

En etablering av biblioteket vid Söderhamnsplan antas vara positivt för handeln i Vaxholm trots att 
biblioteket redan finns längs Hamngatan idag. Detta i och med att vi får ett mer levande torg som en 
naturlig besökspunkt, i nära anslutning till kollektivtrafik. En flytt ner till Söderhamnsplan förväntas 
medföra att antalet besökare ökar året runt på den del som under de senaste åren haft funktionen 
gågata. 

Parkering

Antalet P-platser på Söderhamnsplan är begränsat och innebär en viss försämring mot dagens läge där 
det finns gatuparkering direkt utanför biblioteket. Parkeringssituationen under högsäsong är 
utomordentligt ansträngd och under denna tid bedöms situationen som oförändrad. P-platser för 
besökare med funktionshinder är betydligt bättre än vid nuvarande läge.

Bedömning
De styrkor och möjligheter som identifierats är att Biblioteket får en större lokal i ett bättre läge och att 
nya placeringen bidrar till ett mer levande torg. Efter dialog med verksamheten bedöms även att 
biblioteket i de föreslagna lokalerna har förutsättningar för att bedriva en modern biblioteksverksamhet.

Möjligheten att samlokalisera Turistbyrån och Biblioteket anses även ge effektiviseringsvinster.  

De svagheter och hot som identifierats är en högre årlig kostnad samt en omfattande 
investeringskostnad som är svår att på förhand beräkna exakt.

Måluppfyllelse
Kvalitet och tillgänglighet av biblioteksverksamheten antas förbättras.

Finansiering
Anpassningskostnader

Kostnaden för att anpassa lokalen bygger på jämförelsematerial från ombyggnader i andra kommuner.

Kostnader uppskattats i ett mycket tidigt skede.

Byggnation: 6 Mkr. ca 10 000 kr/ kvm.
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Inredning, IT: 3 Mkr. Ca 5 000 kr/kvm.

Investeringsbehov:

Ombyggnation och inredning 9 000 000 kr

Ny hyreskostnad:

Hyra per år Skatt Summa

1 260 000 kr 111 870 kr 1 371 840 kr

Kapitaltjänstkostnader:

Internränta per år Avskrivningskostnad per år Summa

225 000 kr 450 000 kr 675 000 kr 

Nuläge fasta kostnader:

Bibliotek ink. skatt 2020 Turistbyrån 2020 Summa

594 888 kr 226 709 kr 821 597 kr

Jämförelse fasta årliga kostnader:

Nuläge Nytt läge Kostnadsökning

821 597 kr 2 046 840 kr 1 225 243 kr

Uppskattade ökade driftkostnader för lokalökningen beräknas till ca. 158 980 tkr/år. 
Driftkostnaderna är beräknade med schablontal baserat på erfarenhetskostnader främst 
gällande el och lokalvård och är framtagna av REPAB/Incit.
Kostnadsökningen baseras på en ökning av lokalarean om 237 kvm. 

Detta resulterar i en sammanlagd kostnadsökning om 1 384 223 kr / år.

Kostnadsuppskattning för återställningsarbeten i befintliga lokaler

Återställning av nuvarande bibliotekslokaler skall ske till godtagbart skick. 
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Bedömningen är att detta innebär cirka 2 veckors arbetstid för 2 personer vilket enligt ramavtal 
innebär cirka 160 timmar motsvarande en kostnad på cirka 50 000 kr. Till detta kommer en 
mindre del materialkostnader och kostnader för avfallsbortförsel. 

Uppskattningsvis innebär det en slutsumma på cirka 75 000 kr. 

Vad återställning till godtagbart skick innebär kommer dock ges av en förhandling med berörda 
BRFer varför en viss buffert efterfrågas. 

Uppskattat behov av driftutrymme för avveckling av bibliotek: 100 000 kr 

Avveckling av lokaler på Rådhuset är inte en kostnad som krävs för att flytta ut då 
fastighetsenheten inte ställer sådana krav i internhyresdokument. Förslagsvis hanteras därför 
denna kostnad först i ett förslag kring nyttjande av lokalen. Givet att kostnaden för en eventuell 
återställning ändå är av intresse bedöms denna utifrån storlek på lokal i förhållande till 
biblioteket:

Uppskattat behov av driftutrymme för avveckling av turistbyrå: 50 000 kr

Sammanlagt beräknas avvecklingskostnaderna till 150 000 kr.

Sammanfattningsvis krävs därför:

 9 000 000 kr i investeringsutrymme 2021
 1 400 000 kr i ökad driftbudget per år 

Förslagets konsekvenser
En konsekvens att hantera är de vakanser som uppstår i innevarande lokaler. Nuvarande biblioteket 
hyr idag yta i externa lokaler. Efter flytt av biblioteket kan dessa lokaler antingen avvecklas eller 
om behov finns förändras för att tillgodose annan kommunal verksamhet, om föreningarna ser 
ett intresse i det. Turistbyrån ligger i rådhuset vilket är en kommunal fastighet. Kostnaden för 
lokalytan kvarstår därmed i kommunens regi, vilket medför att denna yta behöver förhyras till 
annat nyttjande. Analys och utredning om framtida lösning för dessa lokaler kommer att 
behöva genomföras under nästa år.

Uppföljning och utvärdering
Beslut från kommunfullmäktige krävs för godkännande av lokalhyresavtal.

Vidare gång är beslut om godkännande av upphandlingsunderlag på ombyggnationen av 
kommunstyrelsen. 

Projektet kommer i övrigt följas upp vid färdigställande och invigning av nytt bibliotek uppskattas kunna 
ske till slutet av året 2021
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Handlingar i ärendet
Förslag till nytt bibliotek – Tjänsteutlåtande  2020-10-19

Reviderat avtalsförslag Repslagaren 16 – 2020-11-25

Bilaga 1 fastighetsskatt, 2020-11-25

Bilaga 2 brandskydd, 2020-11-25

Bilaga 3 driftkostnad, 2020-11-25

Skiss på möjlig utformning av lokalen – 2020-10-22

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

För kännedom: Marie Wiklund, KS
Susanne Edén, SBF
Eva-Lena Granbacka, SBF
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1. Hyresvärd Namn:

BRF Repslagaren 16
Personnr/orgnr:

769613-9810

2. Hyresgäst Namn:

Vaxholms stad
Personnr/orgnr:

212000-2908

Aviseringsadress:

3. Lokalens adress
m.m

Kommun:

Vaxholm
Fastighetsbeteckning:

Repslagaren 16

Gata: Trappor/hus: Lokalens nr:

1

4. Lokalens
användning

Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till

Kommunal verksamhet (förändring skall godkännas av fastighetsägare)

 Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. Bilaga: 

5. Hyrestid Från och med den:

2021-09-01
Till och med den:

2041-08-31

6. Uppsägningstid/
Förlängningstid

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 14  månader före den avtalade hyrestidens utgång. 

I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med  3  år   månader 

7. Lokalens skick Lokalen hyrs ut i befintligt skick.

 En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i
förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.

Bilaga: 

8. Lokalens storlek
och omfattning

Areatyp Plan ca m 2 Areatyp Plan ca m 2

Bibliotek m.m. 1 599 källare 78

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärden rätt till högre hyra.

 Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar). Bilaga: 5

 Tillfart för bil för i-
och urlastning

 Plats för
skylt

 Plats för skyltskåp/
automat

 Parkeringsplats(er) 

för  bil(ar)

 Garageplats(er) 

för  bil(ar)
 

9. Inredning Lokalen uthyrs

 utan särskild för verksamheten avsedd inredning  med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Bilaga: 

10. Underhåll 

Allmänna och
gemensamma
utrymmen

 Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för
verksamheten.

 Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden
eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.

 Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga: 6

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.

 Annan överenskommelse enligt bilaga Bilaga: 

11. Ledningar för
telefoni och data-
kommunikation

 Hyresvärden  Hyresgästen

bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.

 Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga. Bilaga: 

Sid 1 ( 4 )

Nr: 1

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds. Sign Sign
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12. Skyltar,
markiser m.m.

Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga
anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbart skick.

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.

Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.

 Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga: 

13. Hyra Kronor 1 260 000  per år exklusive nedan markerade tillägg 

14. Index  Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Bilaga: 

15. Fastighetsskatt  Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.  Fastighetsskatt ingår i hyran. Bilaga: 1

16.
Driftskostnader Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer

 El  VA  Värme  Varmvatten  Kyla  Ventilation

Betalning:

El  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

VA  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Värme  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Varmvatten  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Kyla  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 3

Ventilation  Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

17. Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av

 hyresvärden  hyresgästen

18. Avfalls-
hantering

I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden
kan komma att besluta. Härutöver gäller följande: 

 Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen 
(dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme) . Hyresgästen förbinder sig att med
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.

 Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses 

vara  procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till  kronor per år.

 Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.

 Särskild reglering enligt bilaga Bilaga: 

19. Snöröjning och
sandning

 ingår i hyran  ombesörjs och bekostas av hyresgästen  annan reglering enligt bilaga Bilaga: 

20. Oförutsedda
kostnader

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av
a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet
kan komma att besluta om, eller 
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet

ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala
årliga kostnadsökningen för fastigheten. 

Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara  procent. 

Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är
uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran. 

Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt
nedanstående regler om hyrans betalning.

Sid 2 ( 4 )
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Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
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21. Mervärdesskatt
(moms) 

Hyresgästens
momsplikt

Hyresvärdens
momsplikt

 Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
 Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.

 Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
gällande moms.
 Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid
varje tillfälle gällande moms.

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på
hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse – blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

22. Hyrans
betalning

Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr:

 kalendermånads början  kalenderkvartals början genom insättning på

23. Ränta, betal-
ningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

24. Nedsättning av
hyra

Avtalat skick
m.m

Sedvanligt
underhåll

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.

 Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.
 Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

 Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga.

Bilaga: 

25. Miljöpåverkan Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.

 För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga: 

 Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga: 

26. Revisions-
besiktningar

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i
hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om
hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som
myndigheten har föreskrivit.

27. Tillgänglighet
till vissa utrymmen

Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom
förhållanden i hyresgästens verksamhet.

28. PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt
reglerna i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med
motsvarande belopp.

29. Brandskydd  Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul. Bilaga: 2

30.
Myndighetskrav
m.m.

 Hyresvärden

 Hyresgästen

ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd
av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande
för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.

31. Ombyggnads-
och
ändringsarbete

Byggvaru-
deklaration

Hyresgästen får inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokalen eller fastigheten i
övrigt. 

Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger
in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begär det, ge
hyresvärden tillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på
nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hinder eller men i annans nyttjanderätt. 

Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.

 Annan överenskommelse enligt bilaga. Bilaga: 

Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete
byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade — för de produkter och material som ska tillföras lokalen.

Sid 3 ( 4 )

Nr: 1

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds. Sign Sign
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32. Säkerhet Hyresgästen ska till hyresvärden senast den  lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

 borgen ställd av  bankgaranti intill ett belopp om  annan säkerhet i form av Bilaga: 

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar.

33. Försäkringar Hyresvärden är skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen
ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för
den egna verksamheten.

 Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga. Bilaga: 

34. Yttre åverkan  Hyresvärden  Hyresgästen

ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar
som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.

35. Låsanordningar  Hyresvärden  Hyresgästen

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.

36. Återställande
vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.

 Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga: 

Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom
förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

37. Force majeure Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

38. Hantering av
personuppgifter

 Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga. Bilaga: 

39. Särskilda
bestämmelser

Hela årshyran om 1 260 000 kr uppräknas årligen med 2 % från och med 2022 Bilaga: 

Andrahandsuthyrning till postboxverksamhet Bilaga: 

Nuvarande två lokaler slås samman till en lokal i och med detta avtal Bilaga: 

Hyresgästen äger en ensidig rätt att säga upp Hyresavtalet i förtid från och med 2031-12-31 Bilaga: 

till och med 2041-12-31 med iakttagande av tjugofyra (24) månaders uppsägningstid. Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

40. Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.

Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Sid 4 ( 4 )

Nr: 1

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds.
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FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (2)

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Tillämpligt alternativ markeras med kryss i ruta och ifyllande av nödvändiga uppgifter.

I den mån de delar av fastigheten som utgörs av lokaler blir eller är skattepliktig till fastighetsskatt ska hyresgästen samtidigt med hyran till
hyresvärden betala ersättning för skatten enligt markerat alternativ.

 Hyresgästen ska utöver i avtalet angivet hyresbelopp årligen betala ersättning för sin andel av vid varje

tillfälle utgående fastighetsskatt för lokaler. Hyresgästens andel ska anses vara  procent.

Enligt de regler som gäller vid avtalets tecknande utgör ersättningen vid hyrestidens
början  kronor per år.

 Ersättning som för den andel av fastighetsskatten som belöper på lokalen ingår i det hyresbelopp som har angetts i hyresavtalet

och utgör vid avtalets tecknande  kronor.

Lokalens andel av fastighetsskatten för lokaler ska anses vara  procent. Hyresgästen ska betala

ersättning för sin andel av, efter avtalets tecknande, inträffade ändringar (oavsett skälet till dessa) av fastighetsskatten för lokaler i den mån
skatten överstiger den i hyran ingående ersättningen för fastighetsskatten.

Skulle fastighetsskatten minska eller upphöra så att hyresgästens andel av ersättningen understiger den ersättning som enligt
ovan ingår i den i avtalet angivna hyran ska hyran likväl utgå med minst ursprungligt belopp. Sålunda medför i avtalet
förekommande andra klausuler (t.ex. index) att det totala hyresbeloppet hyresgästen betalar är eller kan vara högre än den i avtalet
angivna hyressumman.

Hyresgästens ovan angivna andel som ska vara oförändrad under hyrestiden har beräknats enligt följande:

På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 7B upprättat 1995 och reviderat 2011. Punkt 2 i Anvisningar reviderad 1997. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 1

1 Repslagaren 16

BRF Repslagaren 16 769613-9810

Vaxholms stad 212000-2908

100

111 870

x
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FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 2 (2)

Anvisningar

1.
Klausulen är utformad i juni 1995, dvs före den tidpunkt (normalt den 1 januari 1996) från vilken fastighetsskatt gäller för lokaler. Klausulen har därför en
lydelse som gör att den kan införas i avtal som tecknas innan skatt utgår liksom i avtal som tecknas när skatt faktiskt utgår.

2.
Ersättningen ska kompensera för ökade kostnader i förvaltningen oavsett vem som faktiskt är skattskyldig. Skattskyldig är fastighetsägare/hyresvärd. Om
handelsbolag är fastighetsägare/ hyresvärd var enligt tidigare regler delägarna skattskyldiga. Tillägget skulle givetvis ändå betalas till hyresvärden. Efter
den 1 januari 1997 är däremot handelsbolag som ägare skattskyldigt till fastighetsskatt.

3.
Enligt 19 § hyreslagen ska hyran – med några undantag – vara till beloppet bestämd i hyresavtalet. Om hyrestiden är bestämd och minst tre år gäller
dessutom förbehåll om att hyran ska utgå med belopp som bestäms enligt en "annan beräkningsgrund", t ex indexreglering. Det innebär också att
hyrestiden måste vara bestämd och minst tre år för att hyresvärden ska kunna ta ut kompensation för fastighetsskatt med ett belopp som kan variera allt
efter som skatten ändras. Vidare måste beräkningsgrunden vara angiven i avtalet. Klausulen förutsätter därför att parterna anger hur stor andel av
skatten hyresgästen ska  betala ersättning för. 

Enligt de regler som gäller vid denna klausuls utarbetande utgör skatten en viss procent av taxeringsvärdet för lokaler (både mark och byggnader).
Uppgiften finns redovisad på taxeringsbeskedet. Hyresgästens andel av skatten för lokalen kan bestämmas som förhållandet mellan den area hyresgästen
hyr och uthyrningsbar lokalarea i fastigheten eller som förhållandet mellan hyresgästens hyra och de totala lokalhyrorna i fastigheten. 

Det blir en förhandlingsfråga vilket beräkningssätt parterna väljer. Även andra beräkningsgrunder kan användas. För enkelhetens skull bör dock
hyresgästens andel vara oförändrad under hyrestiden och därmed oberoende av bl a hur skatten fortsättningsvis kan komma att beräknas och eventuella
förändringar i uthyrningsläget. 

Det är lämpligt att på därför avsett ställe ange hur lokalens andel har beräknats. Skulle uppgift om detta inte fyllas i ska det dock inte medföra att
överenskommelsen blir ogiltig. På en fastighet kan finnas olika byggnader med olika värdeår och olika typer av taxeringsenhet (småhusenhet,
hyreshusenhet, industrienhet och specialenhet). Den skatt – för vilken hyresgästen ska betala ersättning – ska endast avse den byggnad där lokalen är
belägen. Med byggnad avses normalt varje byggnadskropp. Behövliga uppgifter kan hämtas från den underrättelse om beslut om allmän
fastighetstaxering som skattemyndigheten skickat till fastighetsägaren. Den fastighetsägare som har problem med att beräkna hyresgästens andel bör ta
kontakt med sin fastighetsägareförening för att få hjälp. 

Fyll i hyresgästens andel!

4.
Klausulen innehåller två alternativ. I det första utgår ersättning för skatten som ett tillägg "vid sidan" om det i avtalet angivna hyresbeloppet. Försvinner
skatten försvinner tillägget automatiskt. Det andra alternativet förutsätter att parterna enas om en viss hyra vari bl a ingår ersättning för den vid tillfället
gällande skatten. Skulle skatten höjas oavsett skälet härtill (t ex höjd skattesats, ökat taxeringsvärde m m) ska hyresgästen dock betala ersättning för den
ökade kostnaden. Skulle skatten försvinna återgår hyran till ursprungsbeloppet, dvs den överenskomna hyran (som inkluderar ersättning för den
inledningsvis gällande skatten som upphört). Givetvis ska hyresgästen alltjämt betala andra förekommande tillägg såsom för indexförändringar, ändrade
bränslekostnader osv.

5.
I den mån hyresgästen ska betala tillägg för fastighetsskatt bör tillägget redovisas separat på hyresavin.

6.
Markera med kryss vilket alternativ som väljs. I det valda alternativet anges hyresgästens andel samt aktuellt belopp. Ange vidare hur hyresgästens andel
beräknats.

Bilaga nr: 1
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BRANDSKYDDSKLAUSUL
FÖR LOKALHYRESAVTAL

Sid 1 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Om denna klausul strider mot bestämmelse i huvudavtalet, gäller i första hand denna klausul.
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand
och för livräddning vid brand eller annan olycka. Samma lag föreskriver att ägare och nyttjanderättshavare i övrigt ska vidta de åtgärder som
behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
 

 Hyresvärden ansvarar för att lokalen vid tillträdet uppfyller kraven på brandskydd som krävs för det avtalade
användningsändamålet med förhyrningen.

 Parterna har kommit överens om fördelningen av ansvaret för brandskydd inför tillträdet. Parternas ansvar för att
ordna brandskydd inför tillträdet regleras i bilaga.

Hyresgästen ansvarar för underhåll och utbyte av sådant brandskydd i lokalen som är synligt och åtkomligt för denne, såsom exempelvis
nödutgångsskyltar och andra brandskyddsanordningar som enbart betjänar lokalen och som inte är styrda av byggnadens centrala system.
Hyresgästen svarar också för sådana brandskyddsanordningar som hyresgästen har tillfört lokalen.  
 
 
Hyresgästen ansvarar för och bekostar därutöver sådant brandskydd som efter tillträdet kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd
användning.    
 
Hyresgästen ska utan dröjsmål anmäla brister som denne upptäcker eller borde upptäcka, i det brandskydd som hyresvärden tillhandahåller och
svarar för.
 
Systematiskt brandskyddsarbete

Parterna åtar sig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med de allmänna råd som behörig myndighet meddelat. Vardera part
är dessutom skyldig att en gång om året bereda den andre parten tillfälle att få ta del av dokumentation och uppföljning av partens
systematiska brandskyddsarbete. 
 
Hyresgästen förbinder sig att se till
 
  att    räddnings- och utrymningsvägar alltid hålls öppna och inte vare sig helt eller delvis blockeras
 
  att    funktionen av sprinkler- och andra brandskyddsanordningar aldrig försämras genom t.ex. förbyggnad eller uppställning av föremål,
 
  att    branddörrar hålls stängda och brandceller är intakta
 
  att    plomberingar av handtag aldrig bryts annat än i händelse av brand eller brandövning. 
 
 

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 68 upprättat i juni 2005 och reviderat 2005 i samråd med Svensk Handel och Visita, samt 2018 även i samråd med
SABO. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr:

Bilaga:

2

1 Repslagaren 16

BRF Repslagaren 16 769613-9810

Vaxholms stad 212000-2908

x
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BRANDSKYDDSKLAUSUL
FÖR LOKALHYRESAVTAL

Sid 2 (2)

Klausul forts.  
Krav på skriftlig redogörelse 
 

 Byggnaden omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet. Part förbinder sig att på begäran av den andra lämna de uppgifter
som denne behöver för att kunna fullgöra sin redogörelseskyldighet

 Byggnaden omfattas inte av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet. Ändringar avseende fastigheten eller i hyresgästens
verksamhet som innebär att lokalen kommer att omfattas av redogörelseskyldigheten ska genast anmälas till hyresgästen respektive
hyresvärden. Part ska därefter på begäran av den andre parten lämna de uppgifter som denne behöver för att kunna fullgöra sin
redogörelseskyldighet.
 

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 68 upprättat i juni 2005 och reviderat 2005 i samråd med Svensk Handel och Visita, samt 2018 även i samråd med
SABO. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 2

x
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DRIFTSKOSTNADSKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (1)

EL, VA, VÄRME, VARMVATTEN, KYLA OCH VENTILATION

Tillägg 1 och 2 kan användas både tillsammans och var för sig: t.ex. kan ett fast hyrestillägg
betalas för elen medan ett självkostnadsanknutet hyrestillägg betalas för värmen.

Kryss i ruta innebär att den därefter följande
texten gäller

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

1. Fast
hyrestillägg

Hyresgästen ska genom årliga fasta hyrestillägg betala för el, va, värme, varmvatten, kyla och ventilation som tillhandahålls av hyresvärden.
Tilläggen utgår med följande belopp:

el

kr per år 

va

kr per år 

värme

kr per år 

varmvatten

kr per år 

kyla

kr per år 

ventilation

kr per år 

Summa årligt fast hyrestillägg:  kronor

Ändring av de fasta hyrestilläggen sker i enlighet med bifogad indexklausul.

2. Självkostnads-
anknutet
hyrestillägg

Hyresgästen ska genom årliga preliminära hyrestillägg betala för el, va, värme, varmvatten, kyla och ventilation som tillhandahålls av
hyresvärden. Tilläggen utgår med följande belopp:

el

kr per år 

va

kr per år 

värme

kr per år 

varmvatten

kr per år 

kyla

kr per år 

ventilation

kr per år 

Summa årligt preliminärt hyrestillägg:  kronor

Avstämning av det preliminära hyrestillägget ska göras med dels hyresvärdens faktiska kostnader för tillhandahållandet, dels hyresgästens
förbrukning. 

Avstämningen ska översändas till hyresgästen senast tre månader efter varje kalenderårs utgång. Hyresvärden måste framställa eventuella
anspråk med anledning av avstämningen senast två år efter den dag som avstämning enligt föregående mening senast skulle ha översänts till
hyresgästen. Annars förfaller hyresvärdens rätt till eventuell mellanskillnad som framgår av avstämningen. Om hyresavtalet upphör ska en
slutlig avstämning översändas till hyresgästen senast tre månader efter dagen för avtalets upphörande. Hyresgästen har alltid rätt att ta del av
hyresvärdens underlag för avstämningen. 

Saknas mätare görs avstämningen med utgångspunkt i lokalens andel av fastigheten. Lokalens andel ska

anses vara  procent. Har andelen inte angetts fördelas kostnaden i förhållande till hyresgästens

förhyrda yta av den totala uthyrningsbara ytan. 

Om hyresvärdens faktiska kostnader för hyresgästens förbrukning skulle överstiga det preliminära hyrestillägget, ska hyresgästen, efter
begäran från hyresvärden, betala det överskjutande beloppet. Skulle hyresvärdens faktiska kostnader understiga det preliminära
hyrestillägget, har hyresgästen rätt att få tillbaka mellanskillnaden.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 82 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Eftertryck
förbjuds.

Bilaga nr: 3

1 Repslagaren 16

BRF Repslagaren 16 769613-9810

Vaxholms stad 212000-2908

39 943

39 943

x
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Tjänsteutlåtande
2021-01-20

Änr KS 2021/2.261
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

Arrendeavtal gällande camping Eriksö

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppmanar nämnden för teknik, fritid och kultur att beakta näringslivsberedningens 
yttrande i fortsatt avtalsprocess gällande camping på Eriksö. 

Ärendebeskrivning
Nämnden för teknik, fritid och kultur har tagit fram ett förslag på arrendeavtal för långsiktigt upplåtande 
av mark på Eriksö friluftsområde. Avtalet är framtaget i samråd med ramavtalad upphandlingsjurist och 
advokat. Tanken är att i största möjliga mån ta fram ett renodlat arrendeavtal där lösöre inom 
arrendestället dessutom avyttras till arrendator. 

Ramarna för avtalet är framtaget i dialog med flera intresserade aktörer som bedriver 
campingverksamhet i dagsläget. 

När utkast till avtal är godkänt kommer det annonseras på relevanta förmedlingssidor, Vaxholms 
hemsida samt via Svensk campings (SCR) kanaler. 

Därefter kommer en slutförhandling om avtalet ske med den mest lämpade intressenten och sedan skall 
det aktuella avtalet till nämnden för godkännande innan påskrift.

Kommunstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig över utkast till arrendeavtal. 
Näringslivsberedningen har värdefulla synpunkter som bedöms viktiga att föra in i avtalet i den mån de 
är möjliga i förhållande till upphandlingsjuridik och avtalsjuridik innan annonsering. 

En avvägning som tagits i stor beaktan av fastighetsenheten är gränsdragningen mellan arrendeavtal och 
tjänstekoncession. Här lyfter upphandlingsenheten att det är av stor vikt att säkerställa att staden i 
avtalet inte ställer sådana krav som gör att avtalet kan komma att kategoriseras som en koncession, 
vilket skulle kräva upphandling och begränsa avtalslängden. 

En ytterligare avtalsrevidering efter kommunstyrelsens synpunkter kommer att utföras. 

Handlingar i ärendet
Arrendeavtal gällande camping Eriksö – Tjänsteutlåtande 2021-01-20

Stadsbyggnadsförvaltningen
Susanne Edén
Stadsbyggnadschef
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Tjänsteutlåtande
2021-01-20

Änr KS 2021/2.261
2 av 2

Näringslivsberedningens yttrande kring förslaget på arrendeavtal för Eriksö camping – 2021-01-20

Avtalsutkast arrende för camping reviderat efter beslut i tfk – 2021-01-20 

Beslut TFK 2020-12-10 Förslag på arrendeavtal Eriksö camping – 2020-12-10

Bilaga 2 TFK 2020-12-10 – Bilaga till beslut från TFK

Förslag på arrendeavtal Eriksö camping - Tjänsteutlåtande lyft i TFK 2020-12-10

Camping överlåtelseavtal – 2021-01-21

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: TFK, Vaxholms stad, Alexander Wahlstedt, fastighetsenheten

För kännedom: KS, Mikaela Lodén, Näringslivsansvarig
KS, Kamrul Islam, Upphandlingschef
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20/1-2021 

Näringslivsberedningens yttrande kring förslaget på arrendeavtal för Eriksö camping  

 

Generellt tycker näringslivsberedningen att arrendeavtalet är bra. Det är positivt att det är en lång 

arrendetid. Det är viktigt att få in en aktör som är beredd att investera i campingen.  

Dock anser man att avtalsförslaget ser något ofärdigt ut. Det skulle behöva granskas av en extern 

avtalsjurist så att det är juridiskt korrekt. Vanligen brukar man beskriva motparten, vad man önskar, att 

den har vissa kvaliteter etc.   

Det vore önskvärt att skriva in att ”Arrenderätten är förverkad om arrendatorn inte fullföljer sina 

betalningar till staden”. 

En fråga uppkom om vad som händer om arrendatorn vill säga upp avtalet efter 5 år? Måste staden då 

lösa ut investeringar som gjorts av arrendatorn?  

Näringslivsberedningen önskar att det i arrendet förtydligas så att stugorna på campingen inte hyrs ut på 

långtidskontrakt till exempelvis byggarbetare utan att de används för besöksnäring.  

Det vore också en stor fördel för Vaxholmsborna om det finns en toalett tillgänglig för allmänheten 

(motionärer, badgäster etc) under den period som verksamheten är öppen.  

Dessutom anser näringslivsberedningen att arrendet bör utformas tydligare och med krav från Vaxholms 

stad. Så att det är tydligt vad staden önskar och kräver av en framtida arrendator.  

  

Deltagare: Ulrika Schelwander, Per-Eric Grön, Jan Reuterdahl, Tom Bäfverfeldt och Mikaela Lodén 
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Mellan Vaxholms stad, 212000-2908, 185 83 Vaxholm (Fastighetsägaren) och NN, 
(Arrendatorn) har ingåtts följande

AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE

1. Arrendeställe 

Fastighetsägaren upplåter till Arrendatorn det markområde inom fastigheten Vaxön 1:38 i 
Vaxholm som på bifogade ritning, bilaga 1, markerats med blå begränsningslinje och omfattar 
XXXXX kvm.

På arrendestället finns för närvarande de byggnader och anläggningar som framgår av 
bifogade överlåtelseavtal, bilaga 2. Dessa byggnader ska Arrendatorn förvärva av 
Fastighetsägaren i enlighet med överlåtelseavtalet, bilaga 2. För de ändamål som anges i 
punkt 2 i detta avtal har arrendatorn rätt att på arrendestället dels bibehålla och bygga om 
befintliga byggnader och anläggningar, dels uppföra och bibehålla nya byggnader och 
anläggningar, allt under förutsättning att nödvändiga tillstånd erhålls.

2. Ändamål

Arrendestället får användas för verksamhet avseende camping och tillfällig övernattning inom 
besöksnäringen för turister och besökare med tillhörande service så som servering, försäljning 
och rekreation som SUP (stand up paddel), minigolf, bastu och liknande aktiviteter.
 
Permanent bosättning tillåts ej inom arrendeområdet. 

Arrendestället får inte till någon del användas för annan verksamhet än vad som ovan angetts 
utan Fastighetsägarens skriftliga godkännande.

Arrendatorn äger rätt att, för att utveckla och bibehålla sin verksamhet, inom arrendestället:

Bygga om befintliga byggnader 

Uppföra nya byggnader

Uppföra ytterligare anläggningar    

Bibehålla uppförda byggnader och anläggningar

Arrendatorn ansvarar därvid ensam för att införskaffa bygglov och andra tillstånd som kan 
behövas.

Vid uppförande av byggnader och anläggningar med en avskrivningstid längre än 
kvarvarande avtalstid skall dialog föras med fastighetsägare. 

3. Arrendetid, uppsägning

Upplåtelsen gäller fr o m den .............. t o m den  ................................, dvs. under 25 år.
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Avtalet ska sägas upp senast två (2) år före avtalstidens utgång. I annat fall förlängs avtalet 
med ytterligare 10 år. 

Arrendetiden börjar samma dag som äganderätten till de överlåtna byggnaderna /och 
anläggningarna/ övergår till NN enligt överlåtelseavtalet, bilaga 2.

4. Arrendeavgift och index

För upplåtelsen ska Arrendatorn betala en årlig arrendeavgift med ordinarie förfallodag xxx 
enligt följande:

Arrendeavgiften är xxxxkr per år.

Angiven arrendeavgift, grundavgiften, är anpassad till indextalet för oktober månad 2020 
enligt konsumentprisindex (totalindex). Skulle indextalet någon gång påföljande oktober 
månad ha ändrats i förhållande till bastalet, justeras arrendeavgiften med samma procenttal 
varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalet.

Vid tillämpningen av index ska arrendeavgiften avrundas till heltal kronor. Arrendeavgiften 
ska aldrig sättas lägre än grundavgiften. Avgiftsändring sker alltid fr.o.m. den 1 januari året 
efter det att oktoberindex föranlett omräkning.

Arrendeavgiften faktureras kvartalsvis i förskott. Den första avgiften ska erläggas på 
tillträdesdagen och avser kostnaden för tiden mellan tillträdesdagen och nästkommande 
ordinarie förfallodag.

Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lag samt ersättning för 
betalningspåminnelse.

5. Moms

Om Fastighetsägaren blir skattskyldig för mervärdesskatt (moms) för upplåtelsen ska 
Arrendatorn utöver avgiften även erlägga moms med vid varje tillfälle gällande skattesats.

6. Kontaktpersoner

Parterna har utsett följande kontaktpersoner för avtalet:

För Fastighetsägaren: Ekonomisk fastighetsförvaltare Telefon växel 08-504 708 00

För Arrendatorn: 

Det åligger parterna att omgående meddela varandra namn och telefonnummer på ny 
kontaktperson om sådan utses.

7. Arrendeställets skick och skötsel
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Arrendestället upplåtes i befintligt skick. Det åligger Arrendatorn att hålla arrendestället i väl 
städat skick och i övrigt hålla god ordning på arrendestället. Arrendatorn åtar sig att bedriva 
verksamheten så att risken för miljöskador minimeras. Detta innebär bl.a. att de allmänna 
hänsynsreglerna i miljöbalken (1998:808) ska beaktas. 

På arrendestället får inte uppsättas anordningar för reklam/information annat än för 
Arrendatorns egen verksamhet. Med undantag för tillfälliga anordningar för deltagande 
näringsidkare och föreningar vid särskilda evenemang.

Genom arrendeområdet finns en norrgående skogsbilväg vilken, med fastighetsägarens 
medgivande, nyttjas som enda möjliga tillfartsväg för transporter till och från Waxholms 
vattenskidsklubbs (WVSK´s) nyttjanderättsområde vid Söderkullasundet. Arrendatorn åläggs 
att hålla skogsbilvägen farbar. 

8. Myndighetstillstånd, m.m.

Arrendatorn är skyldig att skaffa och vidmakthålla alla de myndighetstillstånd som krävs för 
verksamhetens bedrivande.  Arrendatorn förbinder sig att följa alla de föreskrifter för 
verksamheten som meddelas av myndighet eller som följer av lagar och förordningar. 

9. Kostnader

Arrendatorn ska svara för samtliga avgifter och övriga kostnader som uppkommer genom 
arrendeställets nyttjande.

10. Oförutsedda kostnader

Om myndighet ålägger Fastighetsägaren att vidta åtgärder inom arrendestället och åtgärderna 
helt eller delvis är föranledda av Arrendatorns nyttjande äger Fastighetsägaren, genom 
höjning av arrendeavgiften, ta ut så stor del av kostnaderna som, med hänsyn till skälig 
avskrivningstid eller förräntning, belöper på arrendestället.

Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för arrendestället, på 
grund av införande eller höjning av särskild för fastigheten gällande skatt, avgift eller pålaga 
varom riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta, ska Arrendatorn 
med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till Fastighetsägaren för på 
arrendestället belöpande andel av kostnadsökningen genom höjning av arrendeavgiften.

11. Ledningar, m.m.

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

12. Ansvar

Arrendatorn är ersättningsskyldig för all skada som p.g.a. verksamheten på arrendestället kan 
drabba Fastighetsägaren eller tredje man. Ansvaret gäller även efter avtalets upphörande.

13. Försäkring

Arrendatorn är skyldig att teckna, bekosta och vidmakthålla erforderlig ansvarsförsäkring för 
skador som kan uppkomma i verksamheten. 

Arrendatorn ska visa att sådan försäkring finns genom att varje år under januari månad 
tillställa Fastighetsägarens kontaktperson en kopia av gällande försäkringsbrev.

 

14. Inskrivning

Detta avtal får inte inskrivas.

15. Överlåtelse, upplåtelse

Det är för fastighetsägaren en förutsättning för detta arrendeavtals ingående att verksamheten 
inom arrendestället bedrivs av arrendatorn.

Arrendatorn får därför inte utan Fastighetsägarens skriftliga godkännande helt eller delvis 
överlåta detta avtal på annan.

Arrendatorn får inte heller överlåta hela eller delar av driften av verksamheten till annan utan 
Fastighetsägarens skriftliga godkännande. 

16. Särskilda villkor

Arrendatorn ansvarar för eventuellt tekniska anläggande, förnyelse samt underhåll av 
verksamhetens behov av tekniska anläggning så som exempelvis fett-/oljeavskiljare inom 
fastigheten.

Arrendatorn ansvarar för VA-ledningar och dagvattenanläggningar inom arrendestället.

Arrendatorn skall avrapportering gästnätter årligen till näringslivschef.

Arrendator kallar till gemensam syn var femte år med fastighetsägare. 

17. Förverkande
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Arrenderätten är förverkad och Fastighetsägaren således berättigad att säga upp avtalet om 
någon av de förutsättningar som anges i 8 kap. 23 § jordabalken föreligger.

Uppsäges arrendeavtalet med anledning av att arrenderätten är förverkad, upphör avtalet att 
gälla på den fardag som inträffar närmast efter uppsägningen. Fardag är den 14 mars.

Vid uppsägning pga. förverkande har Fastighetsägaren rätt till ersättning för skada.

18. Frånträde och upphörande i förtid

Staden löser in bokfört värde och om arrendator önskar utföra investeringar vars 
avskrivningstid sträcker sig längre än kvarvarande avtalstid skall arrendator inhämta 
godkännande från fastighetsägare. I dessa fall finns möjlighet till omförhandling av 
avtalslängden.

Vid uppsägning på grund av avtalsbrott eller förverkande kommer fastighetsägaren ej lösa ut 
värde i anläggningarna. 

Av Arrendatorn tillhörig lös egendom som inte ska lösas in av Fastighetsägaren enligt första 
stycket ska tas bort av Arrendatorn vid avtalets upphörande.

Arrendatorn skall lämna arrendestället väl avstädat.

19. Tvist

Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.

20. Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till detta avtal är bara gällande om de gjorts skriftligen och 
undertecknats av parterna.

21. Giltighet

Detta avtal förutsätter för sin giltighet 

1. att parterna senast ....(ange tidpunkt) ingår ett avtal som innebär att Fastighetsägaren 
överlåter de byggnader /och anläggningar/ som angetts ovan i  punkt 1 till Arrendatorn i 
enlighet med bifogade överlåtelseavtal, bilaga 2,

2. att nämnden för teknik fritid och kultur i Vaxholms stad godkänner detta arrendeavtal och 
överlåtelseavtalet enligt punkt 1 ovan genom beslut som vinner laga kraft. 

Skulle samtliga ovan angivna förutsättningar inte uppfyllas är detta arrendeavtal till alla delar 
omedelbart förfallet, utan rätt till ersättning för någon part.
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                                    --------------------------------------------------------------

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Vaxholm den ............................................ ................... den ...............................

För Vaxholms stad För NN

...................................................................... ...........................................................

...................................................................... ........................................................... 
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2020-12-10

Änr TFK 2020/156.261
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 70 Förslag på arrendeavtal Eriksö camping

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur godkänner bifogat arrendeavtalsutkast med de revideringar som 
framgår av bilaga 2 till protokollet och ger förvaltningen i uppdrag att förhandla med bäst lämpade 
arrendatorer. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur ger fastighetsenheten i uppdrag att återkomma med slutgiltigt 
förslag på arrendator för godkännande i nämnd.

Kommunstyrelsen och näringslivsberedningen ska ges tillfälle att yttra sig i ärendet. 

Förvaltningen får i uppdrag att beakta de synpunkter som framkommit under rubriken yrkanden och 
inkorporera i en intentionsinledning till avtalet.

Ärendebeskrivning
På Eriksö finns mark för camping samt ett antal enklare stugor för uthyrning, Till området hör också en 
del byggnader för service. Samtliga byggnader är i stort behov av upprustning och underhåll. Tidigare 
har förslag till ombyggnation, upprustning och nybyggnation framförts till nämnd men ej genomförts då 
medel saknats. Nuvarande entreprenör på campingen har ett hyresavtal som går ut 31 december 2020. 
Kvalitén på nuvarande faciliteter och drift är låg (både enligt fastighetsenhetens bedömning samt enligt 
synpunkter från gäster).

Efter en marknadsundersökning där flera välrenommerade aktörer på campingmarknaden deltagit har 
fastighetsenheten i samråd med upphandlingsjurist kommit fram till att ett renodlat arrende är den 
bästa lösningen. Målsättningen är att ett långt arrendeavtal också ger arrendatorn möjlighet och vilja att 
i egen regi utföra de investeringar som är absolut nödvändiga för att lyfta campingens status, och 
därmed också öka antalet besökare till campingen.

Arrendeavtalet kommer annonseras på relevanta fördmedlingssidor för att säkerställa marknadsmässiga 
villkor. Avtalet förutsätter att byggnader och anläggningar inom arrendestället överlåts till ny 
arrendator. 

Yrkanden
Lars Wessberg (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägg att kommunstyrelsen och 
näringslivsberedningen ska ges tillfälle att yttra sig. 

Curt-Åke Stefan (V) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägg i enlighet med bilaga 2 till 
protokollet.

Karin Urbina Rutström (MP) instämmer i Curt-Åke Stefans (V) yrkande. 

Anders Mårtensson (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Anna-Lena Nordén (WP) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägg att förvaltningen 
beaktar de synpunkter som framkommer i andra yrkanden och som kan inkorporeras i en 
intentionsinledning till avtalet. 

Karin Urbina Rutström (MP) instämmer i Anna-Lena Nordéns (WP) yrkande. 

Anton Granath (L) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 
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Protokoll
2020-12-10

2 av 2

Nämnden för teknik, fritid och kultur

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Anna-Lena Nordén (WP) instämmer i Lars Wessbergs (M) tilläggsyrkande. 

Proposition

Ordföranden konstaterar att fyra förslag till beslut föreligger. 
Ordföranden ställer proposition på de fyra yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens 
beslutsförslag med samtliga tilläggsyrkanden.

Ajournering 20:07-20:16.

Handlingar
Förslag på arrendeavtal Eriksö camping, Tjänsteutlåtande 2020-11-24

Avtalsutkast arrende för camping, 2020-11-25

Camping överlåtelseavtal, 2020-11-25

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Elisabeth Gustafsson, sbf

För kännedom: Alexander Wahlstedt, sbf
Susanne Edén, sbf
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Nämndmötet i TFK den 2020-10-12

Tilläggsyrkande angående punkt 6 ”Förslag på arrendeavtal Eriksö Camping”

Sid 3 punkt 7 andra stycket. Tillägg till befintlig text.
Med undantag för deltagande näringsidkare och föreningar vid särskilda evenemang.

Sid 3 punkt 7 Nytt stycke efter stycke 2.
Genom arrendeområdet finns en norrgående skogsbilväg vilken, med fastighetsägarens 
medgivande, nyttjas som enda möjliga tillfartsväg för transporter till och från WVSK´s 
nyttjanderättsområde vid Söderkullasundet. Arrendatorn åläggs att hålla skogsbilvägen farbar.

Sid 3 punkt 11 Tillägg i slutet av första meningen på rad 2.
….vatten och avlopp samt nyttja väg inom arrendeområdet.

Yrkande: Att understruken text implementeras enligt beskrivning i avtalsförslaget.

Curt-Åke Stefan (V)
Ordinarie ledamot i TFK
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Tjänsteutlåtande
2020-11-24

Änr TFK 2020/156.261
1 av 3

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

Förslag på arrendeavtal Eriksö camping

Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur godkänner bifogat arrendeavtalsutkast och ger förvaltningen i 
uppdrag att förhandla med bäst lämpade arrendatorer. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur ger fastighetsenheten i uppdrag att återkomma med slutgiltigt 
förslag på arrendator för godkännande i nämnd.

Sammanfattning
På Eriksö finns mark för camping samt ett antal enklare stugor för uthyrning, Till området hör också en 
del byggnader för service. Samtliga byggnader är i stort behov av upprustning och underhåll. Tidigare 
har förslag till ombyggnation, upprustning och nybyggnation framförts till nämnd men ej genomförts då 
medel saknats. Nuvarande entreprenör på campingen har ett hyresavtal som går ut 31 december 2020. 
Kvalitén på nuvarande faciliteter och drift är låg (både enligt fastighetsenhetens bedömning samt enligt 
synpunkter från gäster).

Efter en marknadsundersökning där flera välrenommerade aktörer på campingmarknaden deltagit har 
fastighetsenheten i samråd med upphandlingsjurist kommit fram till att ett renodlat arrende är den 
bästa lösningen. Målsättningen är att ett långt arrendeavtal också ger arrendatorn möjlighet och vilja att 
i egen regi utföra de investeringar som är absolut nödvändiga för att lyfta campingens status, och 
därmed också öka antalet besökare till campingen.

Arrendeavtalet kommer annonseras på relevanta fördmedlingssidor för att säkerställa marknadsmässiga 
villkor. Avtalet förutsätter att byggnader och anläggningar inom arrendestället överlåts till ny 
arrendator. 

Bakgrund
Fastighetsenheten har fått i uppdrag att förhandla fram arrendeavtal på minst 20 år och har under 
hösten fört en dialog med flertalet aktörer inom Camping inför framtagande av förslag på arrendeavtal. 
Innevarande avtal har haft vissa svårigheter i förvaltningen då det är skrivet på relativt kort tid om fem 
år inom ramen för ett lokalhyresavtal. Innevarande avtal är uppsagt och sista avtalsdag är 2020-12-31. 

Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef
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Tjänsteutlåtande
2020-11-24

Änr TFK 2020/156.261
2 av 3

Ärendebeskrivning
Förutsättningar 

Nuvarande hyresgäst på Eriksö camping hyr mark, stugor samt faciliteter av Vaxholms stad.  
Byggnaderna består av en servicebyggnad med dusch och toaletter, ett antal campingstugor, ett litet 
hus för latrintömning, en dansbana, en köksstuga för campinggäster, en receptionsbyggnad där det även 
finns servering, ytterligare ett mindre servicehus samt ett diskhus utan väggar. 

Det ligger inte i det kommunala grunduppdraget att bygga och driva camping och är heller inte inom 
fastighetsenhetens kompetensområde. Fastighetsenhetens investeringsutrymme prioriteras till 
underhåll- och anpassningsåtgärder på lokaler som nyttjas av kommunens egna kärnverksamheter. 
Förvaltningen bedömer att de investeringar som krävs för att få anläggningen i acceptabelt skick inte 
ryms och heller inte bör belasta fastighetsenhetens ordinarie ramtilldelning.

Vaxholm är dock ett turistmål och finns skäl för staden att få hit besökare som äter, dricker och handlar i 
vår stad och därmed stimulerar ekonomin och erbjuder arbetstillfällen. 

Fastighetsenheten vill därför överlåta investering, upprustning, skötsel och utveckling av campingen till 
en entreprenör som är kunnig inom området och ser potentialen i läget vid vattnet och närheten till 
huvudstaden. Det bästa sättet att göra detta på menar fastighetsenheten är via ett arrendeavtal där vi 
inte reglerar arrendatorn i så liten utsträckning som möjligt. Ett rent arrendeavtal regleras av JB och ger 
en trygghet i vad som gäller.

Förslag till avtal

Arrendeavtalet har lång löptid med 25 år och utgår ifrån att befintliga anläggningar och byggnader inom 
arrendestället överlåts till arrendator.

Efter godkännande av avtalet i nämnd annonseras avtalet på relevanta förmedlingssidor och 
förvaltningen tar även stöd av SCR – Svensk Camping för att nå ut till relevanta intressenter. 

Utvärdering av intresserade arrendatorer sker på erbjuden arrendeavgift, överlåtelsebelopp, 
verksamhetsplan samt tidigare erfarenhet.

Förvaltningen förbehåller sig rätten att förhandla med bäst lämpade arrendator. 

Bedömning
Bedömningen är att ett långsiktigt arrendeavtal kommer ge en verksamhetsutövare både möjlighet och 
incitament att bedriva och utveckla en bra camping. 

Den risk som staden står vid ingående av ett långsiktigt avtalsförhållande är att staden tappar kontroll 
över utveckling inom området. Detta anses dels vara reglerat inom avtalet så under punkt 2. Ändamål. 
Dessutom måste arrendatorn vid nya investeringar hålla sig till bygglovslagstiftning samt säkerställa 
andra tillstånd. Det finns alltså andra kontrollmoment för arrendator att förhålla sig till förutom avtalet.

En annan risk som identifierats är att staden tappar kontroll över vilka som vistas och bor inom 
campingområdet. Även detta antas vara reglerat i tillräcklig grad under 2. Ändamål.
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Den tredje risken som identifierats är hur kvarvarande värde på anläggningen skall regleras vid avtalsslut 
och särskild vikt har lagts vid detta i avtalet under punkt 17.  Frånträde och upphörande i förtid. 

Måluppfyllelse
Förslaget antas leda till en högre nivå av både kvalité och livsmiljö för Vaxholms stad. En välskött 
camping ger Vaxholms stad ett bättre rykte som turistmål samtidigt som det antas leda till en bättre 
livsmiljö för samtliga som besöker området. Ekonomi har varit lägre rankat i avvägningarna och fokus 
har varit på att säkerställa ett långsiktigt avtalsförhållande med en stadig avtalspart snarare än att 
maximera avkastning. 

Finansiering
Ryms inom ram. 

Förslagets konsekvenser
Konsekvenserna antas vara att staden får in en långsiktig avtalspart för campingen.

Uppföljning och utvärdering
Fastighetsenheten avrapporterar på ärendet när det är slutet. Beroende av summan för överlåtelsen 
kan ytterligare beslut behöva tas i nämnd. 

Handlingar i ärendet
Förslag på arrendeavtal Eriksö camping, Tjänsteutlåtande 2020-11-24

Avtalsutkast arrende för camping, 2020-11-25

Camping överlåtelseavtal, 2020-11-25

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Elisabeth Gustafsson, sbf

För kännedom: Alexander Wahlstedt, sbf
Susanne Edén, sbf
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Mellan Vaxholms stad, 212000-2908, 185 83 Vaxholm och NN har ingåtts följande

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV BYGGNADER 

1. Bakgrund 

Vaxholms stad ska upplåta markområdet avseende Eriksö camping med arrende till NN i 
enlighet med de villkor som framgår av bifogade arrendeavtal, bilaga 1.  

Inom markområdet finns ett antal byggnader /och anläggningar/ som ägs av staden. Dessa har 
tidigare använts för campingverksamheten inom området.

Parterna är ense om att dessa byggnader /och anläggningar/ ska överlåtas till NN. 

Äganderätten till de överlåtna byggnaderna och anläggningarna ska övergå till NN samma 
dag som arrendetiden börjar.

2. Överlåtelse

Vaxholms stad överlåter och försäljer för en överenskommen köpeskilling av .........(ange 
belopp)..........(.....)  följande byggnader och anläggningar till NN:

(gör uppräkning)

Byggnaderna och anläggningarna är markerade med rött på bifogade kartblad, bilaga 2.

3. Äganderättsövergång

Köpeskillingen ska erläggas genom .........(ange hur) och vara staden till handa på 
Tillträdesdagen den ..............(ange när), varvid äganderätten till byggnaderna  /och 
anläggningarna/ övergår till NN. 

4. Byggnadernas /och anläggningarnas/ skick

Byggnaderna/och anläggningarna/ överlåts i det skick de befinner sig i vid undertecknandet 
av detta avtal.

5. Faran för egendomen

Staden står faran för att byggnaderna /och anläggningarna/ av våda skadas eller försämras före 
tillträdesdagen. Därefter övergår faran på NN.

Skulle byggnaderna  /eller anläggningarna/ skadas eller försämras före tillträdesdagen på ett 
sådant sätt att värdet påverkas har NN rätt att få avdrag på köpeskillingen. Normalt slitage 
tillåts dock och påverkar inte ersättningsnivån.  
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6. Giltighet

Detta avtal förutsätter för sin giltighet 

1. att parterna senast ......(ange tidpunkt)  ingår ett arrendeavtal av den lydelse som framgår av 
bilaga 1, 

2. att  nämnden för teknik fritid och kultur i Vaxholms stad godkänner detta överlåtelseavtal 
och arrendeavtalet enligt bilaga 1 genom beslut som vinner laga kraft.

Skulle samtliga ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är detta överlåtelseavtal till alla 
delar omedelbart förfallet, utan rätt till ersättning för någon part.

                                    --------------------------------------------------------------

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Vaxholm den ............................................ ................... den ...............................

För Vaxholms stad För NN

...................................................................... ...........................................................

...................................................................... ........................................................... 
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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Stadsmiljöavtalsansökan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta; 

Godkänna Stadsmiljöavtal ansökningsformulär med bilaga.

Sammanfattning
Inom projektet för Vaxholms kajer har förutsättningar för ansökan om statligt stöd undersökts. 
Trafikverket tillåter kommuner att ansöka om statligt stöd upp till 50 % för byggkostnader, enligt 
förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Åtgärder stöd söks för ska särskilt 
främja innovativa, kapacitetsstarka och/eller resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik/cykeltrafik. För 
att få stöd måste kommunen stå för motprestationer som bidrar till att öka andelen persontransporter 
med kollektivtrafik eller cykeltrafik. Det är den samlade effekten av åtgärder och motprestationer 
Trafikverket utvärderar. Motprestationer inom flera områden är att föredra, exempelvis detaljplaner för 
bostäder i kollektivtrafiknära läge, cykelåtgärder, beteendepåverkan, strategier, kollektivtrafikåtgärder. 

Ansökningsprocessen intensifierades efter dialogmöte med Trafikverket och Trafikförvaltningen i 
december. Trafikverket framhävde att kommunens chanser för stöd ökar om Trafikförvaltningen är 
medsökande. Trafikförvaltningen har godkänt att vara medsökande. Avsikten är att en ansökan som ska 
skickas in omedelbart efter beslut i KS 4 februari. 

Åtgärd som stöd söks för är ombyggnad av replipunkt Vaxholm som tillgodoser ett allmänt lokalt och 
regionalt transportbehov för kollektivtrafik på vatten och land. Det viktigt att känna till att särskilda krav 
ställs av Trafikverket både för åtgärd och motprestationer. 

Ytterligare information om åtgärden stöd söks för samt motprestationer framgår av bifogade 
handlingar. 

Bakgrund
Enligt förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer får Trafikverket ge stöd till 
kommuner och landsting för åtgärder i städer som leder till ökad andel persontransporter med 
kollektivtrafik eller cykeltrafik, och även hållbara godstransportlösningar. Åtgärderna ska leda till 
energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att miljökvalitetsmålet God 

Stadsbyggnadsförvaltningen
Adam Hjort
Trafikplanerare
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bebyggd miljö nås. Stöd ges särskilt för att främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva 
lösningar för kollektivtrafik, cykeltrafik eller godstransporter. 

 Stöd får ges till investeringar som tillgodoser ett allmänt lokalt eller regionalt transportbehov. 

 Åtgärden får inte har påbörjats när ansökan lämnats in. 

 Åtgärder och motprestationer ska ha slutdatum senast 2029. 

 Trafikverket ger stöd till åtgärder inom det man definierar som 'stadsmiljö/funktionsblandad 
bebyggelse’. 

 Trafikverket ger inte stöd till anläggningar som ägs i bolagsform eller till åtgärder där lokaler 
eller godsanläggningar är tänkta att hyras ut.

 Marken ska ägas av kommunen.

Motprestationer är åtaganden som kommunen ska ansvara för att utföra. Det ska bidra till att öka 
effekten för det stöd söks för. 

 Motprestationer får inte ha påbörjats. 

 Planprogram, riktlinjer, detaljplaner får antas tidigast ett år efter det att ansökningen har 
lämnats in. 

 Gällande detaljplaner tittar Trafikverket på täthet, lokalisering av bostäder och hur god 
tillgängligheten är till kollektivtrafik inom vad man kallar 'stadsmiljö/funktionsblandad 
bebyggelse'. 

 Trafikverket välkomnar motprestationer inom flera lika områden. 

 En kommun kan stå för ansökan och ansvara för åtgärden, därtill kan regionen vara 
medansökande och stå för motprestationer.

 Kommunen kan inte söka annan medfinansiering för de motprestationer som ingår i ansökan.

Viktiga för ansökan är även; 

 Bra underlag gällande tid, kostnad och innehåll
 Projektets mognadsgrad 
 Relevanta föremätningar
 Utförliga och tydliga beskrivningar 

Paketlösningar med sammanhängande åtgärder och motprestationer 

Ärendebeskrivning
Åtgärd som stöd(stadsmiljöavtal) söks för är ombyggnad av replipunkt Vaxholm som tillgodoser ett 
allmänt lokalt och regionalt transportbehov för kollektivtrafik på vatten och land. Genom att Vaxholms 
stad ansöker om stadsmiljöavtal finns det möjligt att få medfinansiering för upp till 50 % av åtgärdens 
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byggkostnad. Ombyggnaden är nödvändig för att säkerställa replipunkt Vaxholms funktion och samtidigt 
ska det bidra till kapacitetsstarka, resurseffektiva och innovativa lösningar för kollektivtrafiken på land 
och vatten. Åtgärden tar höjd för framtida behov och en utvecklad kollektivtrafik som främjar ett ökat 
hållbart resande på lång sikt. Replipunkt Vaxholm byggs om för att ha en teknisk livslängden på 120 år. 

För att få stöd måste kommunen stå för motprestationer som bidrar till att öka andelen persontransporter 
med kollektivtrafik eller cykeltrafik. Det är den samlade effekten av åtgärder och motprestationer 
Trafikverket utvärderar. Motprestationer inom flera områden är att föredra, exempelvis detaljplaner för 
bostäder i kollektivtrafiknära läge, cykelåtgärder, beteendepåverkan, strategier, kollektivtrafikåtgärder. Se 
bifogad handling gällande de motprestationer som ingår i ansökan. 

Vid beviljad ansökan är det en fast nivå, dvs. stödet kan inte indexuppräknas. Stöd betalas ut årsvis för 
det som är färdigställt av åtgärden. 20 % av stödet betalas ut när åtgärden och motprestationer är 
genomförda och slutrapportering samt att effektutvärderingen är klar.  

Bedömning
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att kommunen har möjlighet att få medfinansiering genom 
stadsmiljöavtal. 

Måluppfyllelse
Medfinansiering kommer medföra positiva effekter för målen ekonomi, kvalitet och livsmiljö. 
Kommunens ekonomi förbättras samtidigt som ett större helhetsgrepp med fokus mot en god 
gestaltning och hållbara lösningar för ombyggnaden möjliggörs. Det i sin tur bidrar till att stärka 
Vaxholms identitet som skärgårdstad för både invånare och besökare.  

Finansiering
Projektet finansieras inom ramen för KS projekt Vaxholms kajer, ytterligare eventuell medfinansiering 
bidrar till KS ekonomi. Genom att ansöka om stöd, dvs. Stadsmiljöavtal, finns det möjlighet att få 
medfinansiering upp till 50 procent av åtgärdens byggkostnad.

Förslagets konsekvenser
Stöd är en förutsättning för att framtidssäkra replipunkt Vaxholm. Det kommer även att bidra till att en 
högre standard kan uppnås som bidrar till en god stads- och resenärsmiljö samt en attraktivare 
kollektivtrafik. 

Uppföljning och utvärdering
Ett krav vid beviljad ansökan om stadsmiljöavtal är att kommunen ska lämna in en plan för uppföljning 
av åtgärd och motprestationer inom sex månader. I uppföljningsplanen ska effektbeskrivningarna 
utvecklas och förädlas så att det tydligt framgår vilka effekter som väntas uppstå till följd av åtgärden 
och motprestationer. Därtill ska kommunen årligen återrapportera och redovisa kostnader för 
genomförande samt hur motprestationer fortskrider till Trafikverket. Slutligen när åtgärden och 
motprestationer är genomförda ska effekten utvärderas och rapporteras i en slutrapport.
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Handlingar i ärendet
Stadsmiljöavtal ansökningsformulär Replipunkt Vaxholm, 2021-01-20
Motprestationer stadsmiljöavtal, 2021-01-20
Kartor, 2021-01-20
Tjänsteutlåtande, 2021-01-20

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Adam Hjort, sbf

Susanne Edén, sbf
Marie Wiklund, KLK
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Omg 8 2020 (1)

Ansökningsformulär omgång 8, hösten 2020

Statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer – Stadsmiljöavtal

Läshänvisningar och kontaktuppgifter: 

 Förordning (2015:579). Länk till förordningen.
 Handledning för delar av ansökan till stadsmiljöavtal. Länk till handledning finns på 

www.trafikverket.se/stadsmiljoavtal.
 Vid frågor hör av er till Trafikverkets kontaktpersoner för stadsmiljöavtalen. Länk.

1. Uppgifter om den huvudsökande och eventuell medsökande

Huvudsökande

Huvudsökandes namn Vaxholms stad

Adress Eriksövägen 27

Postadress 185 83 Vaxholm

Organisationsnummer 21 20 00-2908

E-postadress plan@vaxholm.se

Telefonnummer 08 – 541 708 00

Plusgiro-/bankgironummer Bankgiro 5302-9435

Kontaktperson/-er Adam Hjort

Kontaktpersons e-postadress Adam.hjort@vaxholm.se

Kontaktpersons telefonnummer 08-541 709 62

Eventuell medsökande

Medsökandes namn Region Stockholm, Trafikförvaltningen

Kontaktperson/-er Ida Stjärnström

Kontaktpersons e-postadress Ida.stjarnstrom@sll.se

Kontaktpersons telefonnummer 08-686 16 00
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2. Typ av åtgärd i stadsmiljö som stöd söks för 

Kryssa i vilken typ av åtgärd som ansökan avser (fler alternativ är möjliga):

☒ Investeringar som tillgodoser ett allmänt lokalt eller regionalt transportbehov och som avser 
1. en väg, gata, spåranläggning, kaj för lokala eller regionala persontransporter, perrong, hållplats, 

vänthall eller annan anläggning eller del av anläggning för lokal eller regional kollektivtrafik, 
2. ett cykelvägnät, en cykelparkering eller annan anläggning eller del av anläggning för cykeltrafik 

eller,
3. en väg, gata, spåranläggning, lastplats, samlastningsplats eller annan anläggning eller del av 

anläggning för samlastning av godstransporter, samordnad citylogistik eller gods på cykel för lokal 
eller regional distribution. (2 §)

☐ Investeringar i en anläggning eller del av anläggning för att demonstrera eller prova nya 
transportlösningar för lokal eller regional kollektivtrafik, cykeltrafik eller godstransporter. (3 §)

3. Beskrivning av åtgärd/åtgärder i stadsmiljö som leder till ökad andel 
persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik som stöd söks för (8 §)

Observera att:

 Åtgärder får inte vara byggstartade när ansökan lämnas in.
 Med starttid menas när byggnationen påbörjas (spaden i jorden).
 Med sluttid menas att åtgärden ska vara färdigställd, slutbesiktigad och administrativt slutförd genom att 

samtliga kostnader ska vara bokförda och betalda.
 Åtgärder får slutföras tidigast hösten efter beviljat beslut.
 Åtgärder ska vara slutförda senast år 2029.

(Vid flera åtgärder, lägg till genom att klicka på + i rutans nedre högra hörn. Är avsnitt 3 inte aktuellt för er 
ansökan döljer ni det genom att klicka på pilen till vänster om rubriken, som dyker upp automatiskt när ni ställer 
där)

Åtgärd nr 1 Namn Replipunkt Vaxholm

Ange beräknad start- och sluttidpunkt för byggande av åtgärden (år/månad). Ange även 
beräknad trafikstart i de fall den inte överensstämmer med sluttidpunkten.

Observera att före- och eftermätningar av resandet med olika färdmedel är obligatoriska.

Starttidpunkt byggande Sluttidpunkt Trafikstart

2021-10 2026-01 2026

3a. Beskriv sammanhanget för platsen där åtgärden planeras, dvs. dagens situation. (Handledning 4.1)
 

Vad är det för typ av område? 
Beskriv i ord.

(Dagens situation innan påbörjad 
åtgärd, t.ex. namn på stadsdel, typ 
av bebyggelse, befintlig 
infrastruktur och resmöjligheter.)

Vaxholms replipunkt är lokaliserad på Vaxön, och är en del av 
Vaxholms stadskärna som karakteriseras av en mångfunktionell 
bebyggelse. Under sommarmånaderna är replipunkten och 
stadskärnan mycket trafikerad med fotgängare, bussar, cyklister, 
båtar, bilar och viss nyttotrafik. Det är många trafikanter på en 
begränsad yta i en tät bebyggelsestruktur. Replipunkten är utpekad i 
den regionala utvecklingsplanen(RUFS 2050), det betyder att den är 
en viktig strategisk bytespunkt för kollektiva resor mellan öar, 
kommuncentrum och den centrala regionkärnan, och möjliggör även 
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byten mellan kollektivtrafik på vatten och land. Vaxholms replipunkt är 
en av tre replipunkter som är klassad som terminal. Den hanterar ett 
större antal resenärer och erbjuder fler servicefunktioner, samt viss 
post- och godshantering till öar.    

En replipunkt har samma funktion som ett resecentrum, dvs. en 
kollektivtrafiknod som bidrar till goda bytesmöjligheter mellan trafikslag 
och är en viktig förutsättning ur ’hela resan perspektivet’. Replipunkten 
utgörs likt ett resecentrum av hållplatslägen för sjö- och busstrafiken, 
och även uppställningsplatser för både båtar och bussar. 
Uppställningsplatser möjliggör att bussar och båtar kan parkera under 
lågtrafik för att sedan kunna trafikera linjer i högtrafik. I replipunkten 
erbjuds även rastlokaler för chaufförer att utnyttja, det bidrar i sin tur 
även till mindre tomkörningar från depåer och därmed mindre utsläpp. 
Fartyg kräver elektrisk effekt för att kunna driva bl.a. pumpar, 
kylanläggningar, belysning och fläktar, och utan eltillförsel är det 
generatorer som producerar elektrisk energi, drivna av dieseldrivna 
hjälpmaskiner som släpper ut växthusgaser och buller. 
Angöringsplatser för sjötrafiken vid kajen har därmed samma funktion 
som för bussar och tillgången till el möjliggör att sjötrafiken kan bättre 
uppnå miljömål om att minskade utsläpp av partiklar och kväveoxider 
och buller. Angöringsplatser med eltillförsel, s.k. landanslutningar, 
användas även ibland som nattkajplatser då personal övernattar på 
fartyg. I replipunkten kan sjötrafiken också fylla på med färskvatten 
och det finns avfalls- och godshantering. 

Sommarsäsongen är den mest trafikintensiva perioden för sjötrafiken, 
då trafikerar Waxholmsbolagets linjer 2-5, 7-9, 11-15, 26-27 och SL 
pendelbåtlinje 83. Stombusslinje 670 och två lokala busslinjer har 
högre turtäthet de övriga årstiderna. Därtill trafikeras replipunkten 
även av kommersiell sjötrafik.  

Var i kommunen är området 
beläget? Beskriv i ord eller ange 
länk till karta.

Centrala Vaxholm, se bifogad karta. 

Beskriv dagens situation (innan 
åtgärd) genom att kvantifiera. 

(T.ex. skyltad hastighet, antal och 
bredd på körfält, ÅDT, turtäthet 
kollektivtrafik och restid.)

Vaxholms replipunkt är ett större kajområde med plats för sjö- och 
busstrafik, gång- och cykelanslutningar, yta för kollektivtrafikresenärer 
och cykelparkeringar. Sjötrafiken har 7 stycken angöringsplatser, 
varav 4 är landanslutningar(eltillförsel). Stombuss- och lokaltrafiken 
har två ändhållplatslägen och två uppställningsplatser. Befintlig kaj- 
och kajspont byggdes på 60-talet och har uppnått sin tekniska 
livslängd. 

Sjötrafiken har drygt en halv miljon på- och avstigningar per år, och 
under högsäsongen anlöper ca 70 fartyg per dygn, och är efter 
Strömkajen den mest trafikerade replipunkten för den regionala 
sjötrafiken. Tillsammans med den kommersiella sjötrafiken angörs 
Vaxholm ca 19 000 gånger per år. 

Stombusstrafiken kännetecknas av en hög turtäthet, och har som mål 
att erbjuda snabba resor mellan kommuncentrum och regionskärnan. 
De lokala linjerna har låg turtäthet. Skyltad hastighet i området är 30 
km/h. Busstrafiken använder befintlig väg som sammankopplar 
replipunktens busshållplatslägen med väg 274. 

3b. Beskriv den åtgärd som stöd söks för. Vid stora och komplexa åtgärder, dela gärna upp och 
beskriv delåtgärder. (Handledning 4.2)

Vad planeras och hur ska det 
göras? Beskriv i ord. 

(Beskrivning av aktuell åtgärd. 
T.ex. bilkörfält görs om till 
cykelbana eller busskörfält, ladd-

Genom ombyggnad säkerställs replipunktens funktion som 
kollektivtrafiknod/resecentrum och den tekniska livslängden förlängs 
med 120 år. Det ska bidra till målet om att skapa en smart, trygg och 
attraktiv kollektivtrafik. Förbättrad tillgänglighet och ökad kapacitet i 
kollektivtrafiksystemet ska hantera en växande befolkning samt fler 
besökare och turister. 
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infrastruktur för elbussar som del 
av paketlösning och gcm-
passager hastighetssäkras.)

Replipunktens utformning ämnar till att skapa en överskådlig och 
lättframkomlig resenärsmiljö för alla resenärer och ska kunna hantera 
stora flöden och möjliggöra enkla byten mellan trafikslag. 

Genom att ta bort visuella barriärer och skapa en enhetlig gestaltning 
kommer replipunkten bli mer överskådlig och upplevas som mer säker. 
Ny belysning kommer ge en trygg miljö för resenärer under hela 
trafikdygnet, året runt, ny markbeläggning med tydligt definierade stråk 
ska göra området mer tillgängligt och säkert. Sittplatser och 
väderskydd anpassas till områdets resandemiljö. Kajkonstruktion med 
spont, förankringsstag och fyllning byts ut och förstärks. Detta påverkar 
även stora delar av gatumiljön, på vissa platser ända fram till husliv då 
förankringen sträcker sig in under gatan. För att möjliggöra 
ombyggnaden behöver vägen och angränsande kajkonstruktion från 
274 till replipunkten åtgärdas för att hantera belastningen av byggtrafik 
och säkerställa bussens framkomlighet. 

För att hantera besökare och resenärer inkluderas hela stadsrummet i 
projektet. Det är för att få mer yta, hantera kapacitetsökningen under 
högsäsong och skapa en trygg och säker resandemiljö utifrån ett 
långsiktigt perspektiv.

Beskriv genom att kvantifiera. 
Lista tydligt innehållet i åtgärden i 
punktform i enlighet med det som 
stöd söks för. Specificera, t.ex. 
med gatunamn.

(T.ex. längd och bredd på 
cykelbana, längd och bredd på 
busskörfält, förändring i antal 
hållplatslägen, antal 
bilparkeringar som tillkommer/ 
försvinner, hastighetssäkrade 
gcm-passager och ombyggnad av 
korsningspunkter.)

 Befintlig spontkaj ersätts med ny.
 Nya förstärkningsstag etableras för att förankra sponten, på vissa 

platser under gata som sedan återställs.
 Kajplanet återställs med ny beläggning och förstärkt bärighet för 

att hantera godstrafik.
 Bygga om busshållplatser efter kajåtgärder.
 Passager byggs om. 
 Nya gångfartsområden skapas. 
 Nya cykelparkeringar anläggs. 
 Nytt väderskydd byggs.
 Replipunkten förbereds för att underlätta och möjliggöra framtida 

eldrift.
 Ny belysning för en trygg miljö för resenärer under hela 

trafikdygnet året runt.
 Nya informationstavlor
 Bygga om gång- och cykelanslutningar/stråk
 Standardhöjning av resenärsmiljön

3c. Beskriv kortfattat målgruppen, vars beteende åtgärden som stöd söks för syftar till att förändra. 
(Handledning 4.3)

Vilken är målgruppen? Beskriv i 
ord. 

(T.ex. pendlare, boende, barn, 
verksamma, bilister, cyklister och 
kollektivtrafikresenärer)

Målgruppen för åtgärden är invånare i Vaxholm, andra regionsbor, 
deltid- och säsongsboende samt övriga besökare och turister. 
Huvudmålgruppen av dessa är kollektivtrafikresenärer.  

Hur många är det som berörs? 
Beskriv dagens situation genom 
att kvantifiera. 

Påstigande Vaxholm brygga: 222 339(helår 2019)
Avstigande Vaxholm brygga: 237 460(helår 2019)
Söderhamnsplan antal avstigande: 417 per vardag(2019)
Söderhamnsplan antal påstigande: 596 per vardag(2019)

3d. Beskriv tjänsten som förbättras av den åtgärd som stöd söks för. (Handledning 4.4) 
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Vilka effekter kan förväntas av 
åtgärden? Beskriv i ord.  

(T.ex. förkortad restid, 
trafiksäkerhet, trygghet, 
bekvämlighet och möjlighet att 
nå nya målpunkter)

En utmaning är att hantera stora flödena av resenärer under framför allt 
sommarmånaderna i replipunkten. Trafik- och resenärsmiljön ska därför 
åtgärdas genom att skapa bra bytesmöjligheter mellan olika trafikslag. 
Trafiksäkerhet höjs genom nytt gångfartsområde, höjd standard för 
gång- och cykelstråk, förbättrade passager och nya cykelparkeringar. 
En vänthall med servicefunktioner och väderskydd, i nära anslutning till 
sjö- och busstrafik, ska erbjuda bekvämligheter och trafikinformation för 
resenärerna. Därtill kommer bättre belysning bidra till ökad trygghet i 
replipunkten. 

Replipunkten utvecklas utifrån ett ’hela resan’ perspektiv där 
tillgängligheten mellan buss, båt och cykel ska uppnås. Snabba byten 
ska bidra till bättre restider för resenärer och därmed en attraktiv 
kollektivtrafik. Minskat buller möjliggörs genom eltillförsel för sjötrafiken. 
Genom ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv i projektet förbereds 
möjliggörande av framtida laddinfrastruktur. 

Beskriv genom att kvantifiera. 

(T.ex. restidsförändring, genare 
stråk, minskat antal fordon, 
minskad trängsel och minskat 
buller)

 Minskad trängsel
 Förbättrad tillgänglighet
 Förbättrad trafiksäkerhet
 Ökad trygghet
 Attraktivare och sammanhängande resenärsmiljö
 Kortare restid
 Ökad kapacitet
 Minskat buller
 Bättre överskådlighet

3e. Beskriv kortfattat förväntat förändrat beteende för den åtgärd som stöd söks för. (Handledning 4.5) 

På vilket sätt förväntas 
resvanorna förändras? Beskriv i 
ord. 

Här beskrivs de direkta 
beteendeeffekterna kopplade till 
den förbättrade tjänsten.

Genom ett helhetsperspektiv i utformningen av replipunkten, vilket 
involverar båt, buss, cykel och fotgängare, skapas en trafik- och 
resenärsmiljö som förväntas bidra till kollektivtrafikens attraktivitet.

I och med ökad trängsel i Stockholms vägnät har sjötrafiken 
utvecklingspotential för att uppnå bättre restider till regionkärnan, likaså 
bidrar arbetet med att utveckla stombusstrafikens framkomlighet till 
det. Tillsammans bidrar de två med att öka den regionala 
tillgängligheten och åstadkomma en attraktiv kollektivtrafik fler väljer att 
resa med. En viktig del i arbetet för att möjliggöra ett snabbt, enkelt och 
hållbart resande, är underhåll och utbyggnad av befintlig infrastruktur.

Ombyggnad säkerställer replipunktens funktion för invånare, övriga 
regionsbor och besökare, samtidigt ger det möjlighet till att hantera 
framtida behov en utvecklad kollektivtrafik kräver. Därtill, bidrar det 
även till goda bytesmöjligheter mellan olika transportslag, en trygg och 
säker trafikmiljö samt bättre resenärsmiljö. 

Hur många resor förändras? 
Beskriv genom att kvantifiera.

(T.ex. den minskade restiden 
förväntas leda till 10 % fler 
bussresenärer eller den ökade 
tryggheten förväntas leda till en 
marginell ökning av antalet 
bussresenärer.)

Resandet bedöms öka med 3-5 %

3f. Beskriv kortfattat resandet med olika färdmedel för den åtgärd som stöd söks för. (Handledning 4.6)
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I vilken utsträckning kommer 
beteendeförändringen att påverka 
resandefördelningen mellan gång, 
cykel, kollektivtrafik och bil (i 
personkilometer)? 

Här beskrivs de indirekta 
beteendeeffekterna d.v.s. 
förändrad 
färdmedelsfördelningen. Använd 
begrepp som ökat resande, 
minskat resande, oförändrat 
resande, samt skriv motivering. 
(T.ex. kollektivtrafik går inte längs 
sträckan och berörs inte.)

Gång: Ökar 

Cykel: Ökar

Kollektivtrafik: Ökar 

Biltrafik: Minskar

Beskriv genom att kvantifiera.
 
(Antal resor som flyttas över 
mellan trafikslagen.)

Bedömningen är att resor med kollektivtrafiken på vatten och land ökar 
samtidigt bilresor minskar.

3g. Beskriv kortfattat hur trafiksäkerheten påverkas av den åtgärd som stöd söks för. (Handledning 4.7)

På vilket sätt påverkas 
trafiksäkerheten av den 
föreslagna åtgärden? Påverkas 
någon målgrupp särskilt? Beskriv 
i ord. 

Ombyggnad av replipunkten säkerställer en trygg och säker trafik- och 
resenärsmiljö. Det finns en stor olycksrisk ifall replipunkten inte 
åtgärdas. Genom att förbättra och utveckla hur replipunkten är 
utformad, där stor vikt läggs vid att skapa en trafiksäker, överblickbar 
och tillgänglig trafik- och resandemiljö inkluderas äldre, 
funktionsnedsatta och barn.

Beskriv genom att kvantifiera. 

(T.ex. ökat antal säkra passager 
eller hastighetsförändring)

Befintliga passager standard höjs och nya gångfartsområden skapas i 
replipunkten. Säkerhetsrisker i kajens konstruktion åtgärdas.  

3h. Vilka parter ingår i åtgärden? Om flera parter – vem gör vad?
Vaxholms stad ansvarar för genomförande av åtgärden. 

3i. Vem äger marken där åtgärden/åtgärderna planeras?
Vaxholms stad

3j. Vem kommer att äga infrastrukturen för åtgärden/åtgärderna?
Vaxholms stad

3k. Vem kommer att driva och ansvara för infrastrukturen/anläggningen för åtgärden/åtgärderna?
Vaxholms stad

3l. Kommer nyttjandet av tjänsten att avgiftsbeläggas?
☐ JA    ☒ NEJ 
 
Om JA, beskriv hur:
Klicka här för att ange text.

3m. Berörs Trafikverkets infrastruktur (t.ex. är åtgärden inom Trafikverkets vägområde eller 
spårområde)?
☐ JA    ☒ NEJ 
 
Om JA, finns avsiktsförklaringar/avtal som reglerar detta? 
☐ JA    ☐ NEJ 
 
Om JA var vänlig bifoga aktuella avtal tillsammans med ansökan. 
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3n. Beskriv mognadsgraden i projektet.
(t.ex. Har alla förberedande studier genomförts? Finns budgetmedel avsatta? Har erforderliga tillstånd 
inhämtats? Har upphandling påbörjats? Har en projektorganisation etablerats? Är det politiskt förankrat?)
En projektorganisation är etablerad med både externa specialister, tjänstepersoner och styrgrupp inom 
Vaxholms stad. Projektet håller sig inom detaljplanen och har erforderliga tillstånd. Dialog om 
vattenverksamhet och anmälan förs med Länsstyrelsen och de första avstämningarna med berörda 
myndigheter är tagna. Anmälan om vattenverksamhet kommer göras våren 2021 och då remitteras berörda 
myndigheter mer formellt. Projektet är politiskt förankrat i sitt nuvarande skede och stäms av och förankras 
kontinuerligt. Budget är avsatt och upphandling av bygget beräknas gå ut före sommaren 2021. Arbete med att 
ta fram bygghandlingar pågår och planerad byggstart beräknas till hösten 2021. Kalkyl är framtagen. 

3o. Främjar åtgärden innovativa, kapacitetsstarka och/eller resurseffektiva lösningar 
för kollektivtrafik/cykeltrafik?

☒  Innovativa ☒  Kapacitetsstarka ☒  Resurseffektiva

På vilket sätt? Motivera nedan.

Ombyggnaden ska säkerställa replipunktens funktion som strategisk kollektivtrafiknod. En ökad sjötrafik 
möjliggörs genom fler angöringsplatser med eltillförsel, det bidrar också till en mer resurseffektiv sjötrafik som 
bättre kan uppnå satta miljömål genom minskade utsläpp av växthusgaser. I och med ombyggnad skapas 
förutsättningar för eventuell framtida laddinfrastruktur för sjötrafiken. Utformningen av resenärs- och trafikmiljö 
skapar en större yta att kunna hantera ett stort flöde av resenärer samt goda möjligheter till smidiga byten 
mellan buss, båt och cykel. 
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4. Beskrivning av åtgärd/åtgärder i stadsmiljö som leder till hållbara 
godstransportlösningar som stöd söks för (8 §)

Observera att:

 Åtgärder får inte vara byggstartade när ansökan lämnas in.
 Med starttid menas när byggnationen påbörjas (spaden i jorden).
 Med sluttid menas att åtgärden ska vara färdigställd, slutbesiktigad och administrativt slutförd genom att 

samtliga kostnader ska vara bokförda och betalda.
 Åtgärder får slutföras tidigast hösten efter beviljat beslut.
 Åtgärder ska vara slutförda senast år 2029.
 Stöd till bolag (ex kommunalt bolag) är inte förenligt med förordningen. 
 Avgiftsbeläggande för nyttjande av godstransportlösning inte är förenligt med förordningen. 

 (Vid flera åtgärder, lägg till genom att klicka på + i rutans nedre högra hörn. Är avsnitt 4 inte aktuellt för er 
ansökan ska ni dölja det genom att klicka på pilen till vänster om rubriken som dyker upp automatiskt när ni ställer 
er där.)

Åtgärd nr Ange åtgärdens nr. Namn Ange åtgärdens namn.

Ange beräknad start- och sluttidpunkt för byggande av åtgärden (år/månad). Ange 
även beräknad trafikstart i de fall den inte överensstämmer med sluttidpunkten.

Observera att före- och eftermätningar av godsflöden är obligatoriska.

Starttidpunkt byggande Sluttidpunkt Trafikstart

Klicka här för att ange datum. Klicka här för att ange datum. Klicka här för att ange datum.

4a. Beskriv sammanhanget för platsen där åtgärden planeras. (Handledning 4.1) 

Vad är det för typ av område? 
Beskriv i ord.

(Dagens situation innan påbörjad 
åtgärd, t.ex. namn på stadsdel, 
typ av bebyggelse, befintlig 
infrastruktur och 
godstransportlösning.)

Klicka här för att ange text.

Var i kommunen är området 
beläget? Beskriv i ord eller ange 
länk till karta.

Klicka här för att ange text.

Hur ser dagens godsflöden och 
transporteffektivitet ut?

(T.ex. typ av trafikslag, rutter, 
målpunkter, typ av fordon och 
drivmedel, noder och 
omlastningsmöjligheter.) 
Beskriv dagens situation (innan 
åtgärd) genom att kvantifiera. 

(T.ex. antal lastbilsrörelser, 
lastfaktor, målpunkter, skyltad 
hastighet, antal körfält och bredd 
på cykelbana)

Klicka här för att ange text.
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4b. Beskriv den åtgärd som stöd söks för. Vid stora och komplexa åtgärder, dela gärna upp och 
beskriv delåtgärder. (Handledning 4.2)

Vad planeras och hur ska det 
göras? Beskriv i ord. 

(Beskrivning av åtgärd. T.ex. 
breddad cykelbana, anläggning 
för samordnad citylogistik, 
målpunkter för 
godstransporterna, ladd-
infrastruktur för elfordon eller 
tanknings-infrastruktur för 
biodrivmedel för samlastning av 
godstransporter som del av 
paketlösning.)

Klicka här för att ange text.

Beskriv genom att kvantifiera. 
Lista tydligt innehållet i åtgärden i 
punktform i enlighet med det som 
stöd söks för. 

(T.ex. längd/bredd på cykelbana, 
samlastningsplats, antal 
lastplatser och ombyggnad av 
korsningspunkter.)

Klicka här för att ange text.

4c. Beskriv kortfattat målgruppen vars beteende åtgärden som stöd söks för syftar till att förändra. 
(Handledning 4.3)

Vilken är målgruppen? Beskriv i 
ord. 

(T.ex. boende, verksamma, barn, 
lastbilschaufförer, bilister, 
cyklister, kollektivtrafikresenärer, 
transportörer och 
transportköpare)

Klicka här för att ange text.

Hur många är det som berörs? 
Beskriv dagens situation genom 
att kvantifiera.

Klicka här för att ange text.

4d. Beskriv tjänsten som förbättras av den åtgärd som stöd söks för. (Handledning 4.4)
 

Vilka förväntade effekter har 
åtgärden? Beskriv i ord.

(T.ex. minskad lastbilstrafik, 
förändrade transportsätt, kortare 
rutter, ökad trafiksäkerhet, antal 
körda kilometer och ökad 
trygghet)

Klicka här för att ange text.

Beskriv genom att kvantifiera. 

(T.ex. restidsförändring, 
minskade bullernivåer, minskade 
utsläpp, effektiviserade 
godstransportflöden)

Klicka här för att ange text.

4e. Beskriv kortfattat förväntade förändrade godsflöden av den åtgärd som stöd söks för. 
(Handledning 4.5) 
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På vilket sätt förväntas 
godstransporterna förändras? 
Beskriv i ord. 

Klicka här för att ange text.

Vilka typer av godstransporter 
påverkas och hur? Beskriv 
genom att kvantifiera. 

Klicka här för att ange text.

4f. Beskriv kortfattat transporterna med olika trafikslag för den åtgärd som stöd söks för. 
(Handledning 4.6)

I vilken utsträckning kommer de 
förändrade godsflödena att 
påverka transporterna på cykel, 
lätt lastbil (<3,5 ton totalvikt), 
tung lastbil (>3,5 ton totalvikt), 
sjöfart och järnväg?

Beskriv i ord, använd begrepp 
som ökad trafik, minskad trafik, 
oförändrad trafik, samt skriv 
motivering.

Cykel: Klicka här för att ange text.

Lätt lastbil (<3,5 ton totalvikt): Klicka här för att ange text.

Tung lastbil (>3,5 ton totalvikt): Klicka här för att ange text.

Sjöfart: Klicka här för att ange text.

Järnväg: Klicka här för att ange text.

Beskriv genom att kvantifiera. 

(Antal transporter som flyttas 
över mellan trafikslagen)

Klicka här för att ange text.

4g. Beskriv kortfattat hur trafiksäkerheten påverkas för den åtgärd som stöd söks för. (Handledning 
4.7)

På vilket sätt påverkas 
trafiksäkerheten av den 
föreslagna åtgärden? Påverkas 
någon målgrupp särskilt?
Beskriv i ord. 

Klicka här för att ange text.

Beskriv genom att kvantifiera.

(T.ex. hastighetsförändring, 
trafikseparering och ny 
gatuutformning)

Klicka här för att ange text.

4h. Vilka parter ingår i åtgärden? Om flera parter – vem gör vad?
Klicka här för att ange text.

4i. Vem äger marken där åtgärden/åtgärderna planeras?
Klicka här för att ange text.

4j. Vem kommer att äga infrastrukturen/anläggningen för åtgärden/åtgärderna?
Klicka här för att ange text.

4k. Vem kommer att driva och ansvara för infrastrukturen/anläggningen för åtgärden/åtgärderna? 
Klicka här för att ange text.

4l. Kommer nyttjandet av tjänsten att avgiftsbeläggas?
☐ JA    ☐ NEJ 
 
Om JA beskriv hur:
Klicka här för att ange text.

4m. Berörs Trafikverkets infrastruktur (är åtgärden inom Trafikverkets vägområde eller 
spårområde)?
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☐ JA    ☐ NEJ 
 
Om JA, finns avsiktsförklaringar/avtal som reglerar detta? 
☐ JA    ☐ NEJ 
 
Om JA var vänlig bifoga aktuella avtal tillsammans med ansökan. 

4n. Beskriv mognadsgraden i projektet.
(t.ex. Har alla förberedande studier genomförts? Finns budgetmedel avsatta? Har erforderliga tillstånd 
inhämtats? Har upphandling påbörjats? Har en projektorganisation etablerats? Är det politiskt förankrat?)
Klicka här för att ange text.

4o. Främjar åtgärden innovativa, kapacitetsstarka och/eller resurseffektiva 
lösningar för hållbara godstransporter?

☐  Innovativa ☐  Kapacitetsstarka ☐  Resurseffektiva

På vilket sätt? Motivera nedan.

Klicka här för att ange text.
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5. Redovisa uppskattade kostnader (exklusive moms), finansiering av åtgärderna och 
uppgift om när kostnaderna är planerade att redovisas till Trafikverket (8 §)

5a. Kostnadsfördelning per åtgärd exklusive moms
I detta ingår kostnader för investering i anläggning, men inte för planering och projektering. Kostnader för 
motprestationer får inte räknas in i beloppet. Lägg till fler rader om ni söker för fler än tre åtgärder genom att 
klicka på + på rad tre. Lägg till fler kolumner om ni söker för fler år.

Åtgärd nr Åtgärdens namn Belopp 
(tkr) 
2021

Belopp 
(tkr) 
2022

Belopp 
(tkr) 
2023

Belopp 
(tkr) 
2024

Belopp 
(tkr) 
2025

Belopp
(tkr)
2026

Summa 
(tkr)

1 Replipunkt 
Vaxholm

xx

2

3 

Summa 
exklusive 
moms

5b. Finansiering per åtgärd exklusive moms
Om annan finansiering finns ska det anges vilken finansiering som avses. Vid flera åtgärder, klicka på + i 
tabellens nedre högra hörn. Läs även instruktion för 5a.)

Åtgärd nr Ange åtgärdens nr Namn: Ange åtgärdens namn

Typ av finansiering Belopp 
(tkr) 
2021

Belopp 
(tkr) 
2022

Belopp 
(tkr) 
2023

Belopp 
(tkr) 
2024

Belopp 
(tkr) 
2025

Summa 
(tkr)

Kommunen/regionen

Regional kollektivtrafikmyndighet

EU-bidrag

Annan offentlig finansiering (ange 
vilken):____________________ 

Privat finansiering

Stadsmiljöavtal - sökt belopp *

Summa exklusive moms

* Stöd lämnas med högst 50 procent av kostnaderna för att genomföra åtgärderna. Vid fastställandet av stödnivå 
beaktar Trafikverket om kommunen eller regionen har sökt eller beviljats annan offentlig eller privat finansiering 
för att genomföra åtgärderna.(6 §)

5c. Totalt sökt belopp exklusive moms inom ramen för stadsmiljöavtal
(Lägg till fler kolumner om ni söker för fler år.)

Belopp 
(tkr) 
2021

Belopp 
(tkr) 
2022

Belopp 
(tkr) 
2023

Belopp 
(tkr) 
2024

Belopp 
(tkr) 
2025

Summa (tkr)
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Totalt sökt belopp 
exklusive moms

Observera att 20 % av beviljat stöd per åtgärd betalas ut först när samtliga åtgärder och motprestationer är 
genomförda och redovisade samt slutrapporteringen av åtgärder och motprestationer är godkänd. 

6. Beskrivning av motprestationer som kommunen eller regionen åtar sig att 
genomföra (8 §) 

Observera att:

 Motprestationer som ingår i denna ansökan får inte ingå i andra avtal såsom Sverigeförhandlingen, 
storstadsavtal, Stockholmsförhandlingen, andra stadsmiljöavtal etc. eller få annan medfinansiering från 
Trafikverket. 

 Om en motprestation är direkt kopplad till en särskild åtgärd ska detta tydligt framgå av beskrivningen nedan.
 Motprestationer får inte vara påbörjade innan ansökan lämnas in, bortsett från exempelvis planarbete och 

framtagande av strategier. Strategier och planer får vara påbörjade, men får antas tidigast ett år efter att 
ansökan lämnats in. Övriga motprestationer får slutföras tidigast hösten efter beviljat beslut.

 Ett planärende anses ha påbörjats när ett formellt beslut att inleda planläggningen har tagits. Har 
planläggningen inletts med detaljplaneprogram bör ärendet anses ha påbörjats vid tidpunkten för beslut om 
att upprätta detaljplanen. 

(Vid flera motprestationer av samma kategori, markera tabell och frågorna under, högerklicka, välj kopiera och 
klistra sedan in. Nedanstående avsnitt under respektive rubrik går att dölja. Dölj eventuella avsnitt ni inte fyller i 
genom att klicka på pilen till vänster om rubriken, som dyker upp automatiskt när ni ställer er där.)

Beskriv kortfattat de motprestationer som kommunen eller regionen åtar sig att genomföra
Annan statlig medfinansiering 

Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra 
stadsmiljöavtal?

☐ JA    ☐  NEJ 

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.

Har motprestationen fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.? 

☐ JA    ☐  NEJ 

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.

Motprestationens mognadsgrad

Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts, 
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och 
har en projektorganisation etablerats?

Åtgärden är möjlig inom befintlig budget. 
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7. Beskriv kommunens övergripande arbete med en hållbar stadsmiljö och hur 
åtgärder och motprestationer överensstämmer med det (8 §)

7a. Beskriv kommunens övergripande arbete för en hållbar stadsmiljö. 
Vaxholms befintliga översiktsplan betonar hur den strategiska planeringen ska präglas av långsiktig hållbarhet 
och tillväxt. Det betyder en tätare bebyggd miljö för att bli mer resurseffektivt och nyttja de gemensamma 
naturresurserna på ett mer hållbart och effektivt sätt. Nya bostäder ska placeras i lägen med bra kommunikationer 
och pendlingsmöjligheter. Väl planerade bebyggelseområden och tekniska försörjningssystem ska ge 
förutsättningar för en hållbar energiförsörjning, minskat transportbehov samt förbättrade förutsättningarna för 
kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. Målet är att den dagliga pendlingen mellan arbete, skola och fritid ska ske 
på ett smidigt och hållbart sätt. Kommunen måste ta hänsyn till en rad olika intressen i planering för 
bebyggelseutveckling, bl.a. riksintresse för kulturmiljö, rekreation och friluftsliv, farled samt strandskydd och 
regionalt viktig väg för omledning och primär transportled för farligt gods.  

I Vaxholm finns ca 70 öar varav 57 stycken är bebodda, det kräver attraktiva persontransporter på vattnet för att 
invånare ska kunna nå samhällsservice samt kunna resa till arbete och fritidsaktiviteter. Förbättrad tillgänglighet 
till lokala som regionala målpunkter är viktigt för att skapa en attraktiv kollektivtrafik som i sin tur bidrar till miljö- 
och hållbarhetsmål. Likaså är en attraktiv kollektivtrafik betydelsefull för att göra skärgården mer tillgänglig för de 
som vill besöka det karaktäristiska skärgårdslandskapet med unika natur-, kultur- och rekreationsvärden. 

Vaxholm har en unik stadsmiljö i skärgården med varierad bebyggelsekaraktär och skärgårdsmiljö. Stadskärnan 
och stadsmiljön är en viktig del i Vaxholms identitet och attraktion tillsammans med det värdefulla natur- och 
kulturlandskap. Det är en viktig tillgång som bidrar till karaktären som skärgårdskommun. Översiktsplanens 
riktlinjer tydliggör hur gator och torg ska utformas så att de förstärker karaktären och skapar sammanhängande 
stråk och attraktiva mötesplatser i en trygg stadsmiljö. Lättillgängliga stråk med trygga gång- och cykelvägar. 
Vaxholms replipunkt utgör en central del av Vaxholms stadskärna och det strategiska läget i skärgården gör att 
området lämpar sig mycket väl för marina verksamheter och transporter.

Det pågår ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Vaxholm. Planen ska innehålla tydliga 
ställningstagande för hur kommunen ska utvecklas och bidra till en hållbar utveckling och hur strategier förhåller 
sig till de globala målen. En viktig del av planen är hur skärgårdskommunen Vaxholm ska främja en utveckling 
som bidrar till fler hållbara resor. Parallellt med översiktsplanen tas det även en ny hållbarhetsstrategi fram för 
kommunen. 

Miljöprogrammet är ett gemensamt ställningstagande, ett övergripande dokument, som ska vägleda och stödja 
stadens arbete för att nå det kommunövergripande målet Hållbar miljö. Miljöprogrammet innehåller fem 
fokusområden – var miljösmart i vardagen, förbättra vattenkvaliteten i Östersjön, minska klimatpåverkan, säkra 
biologisk mångfald, klimatanpassa. 

I Vaxholms Blåplan tydliggörs kommunens arbete för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten nås. En 
bra vattenplanering minimerar risken för att vattenkvaliteten i kommunens vatten försämras samt att natur- och 
rekreationsvärdena minskar.

För att vi ska kunna uppnå Stockholmregionens mål och de svenska nationella miljömålen ska Vaxholm arbeta 
systematiskt, operativt och långsiktigt med miljöfrågorna. 

7b. Länk till översiktsplan, trafikstrategi m.fl. dokument.
Länk till översiktsplan: 
Vaxholm Översiktsplan 
https://www.vaxholm.se/bygga-bo--miljo/planarbete/oversiktsplan 

Vaxholm 2040 – pågående arbete med ny översiktsplan
https://www.vaxholm.se/bygga-bo--miljo/vaxholm-2040 

Miljöprogram
https://www.vaxholm.se/kommun--politik/miljoprogram-2014-2020 

Blåplan
https://www.vaxholm.se/bygga-bo--miljo/planarbete/oversiktsplan 

Länk till övriga dokument:
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7c. Finns beslutade mål (i översiktsplan och liknande) om ökad andel gång, cykel och kollektivtrafik 
och/eller minskad biltrafik? 
JA ☒   NEJ ☐  

Om mål finns, ange målen och i vilka dokument de återfinns, ange gärna sidhänvisning:
Översiktsplan Vaxholm 2030, s. 10-11

Del 1 Bevara och utveckla den unika stadsmiljön
Vaxholm har en unik stadsmiljö i skärgården med varierad bebyggelsekaraktär och skärgårdsmiljö. Stadskärnan 
och skalan i stadsmiljön är en viktig del i Vaxholms identitet och attraktion. Den karaktäristiska stadskärnan med 
närhet till parker och grönområden ska erbjuda en variation av handel, upplevelser, aktiviteter och service inom 
promenadavstånd. Gator och torg ska utformas så att de förstärker karaktären och skapar sammanhängande 
stråk och attraktiva mötesplatser i en trygg stadsmiljö. Lättillgängliga stråk med trygga gång- och cykelvägar 
främjar både social och fysisk aktivitet.

Del 1 Verka för och möjliggöra effektiva kommunikationer lokalt och för pendling
Vaxholms stad ska aktivt arbeta för ännu bättre kommunikationer som möjliggör ett hållbart resande inom, till och 
från Vaxholm. Målet är att den dagliga pendlingen mellan arbete, skola och fritid ska ske på ett smidigt och 
hållbart sätt. Idag finns bra kommunikationer med buss för boende i kollektivtrafiknära lägen, men 
kommunikationerna behöver förbättras tillsammans med en väl utvecklad lokaltrafik. En förutsättning för fortsatt 
utveckling är att i samarbete med berörda aktörer få fram en bättre lösning för väg 274 och kollektivtrafik på 
vatten. Kommunens gång- och cykelvägnät ska förbättras och boende ska ha tillgång till attraktiva och trygga 
stråk genom komplettering och bra cykelparkeringar i anslutning till handel, service och kollektivtrafik.

Del 1 Utveckla attraktiva boendemiljöer med bra förskola, skola och social omsorg
Nya bostäder ska placeras i lägen med bra kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Genom att bygga tätare 
stadsmiljöer kan Vaxholm bli mer resurs- och energieffektivt. Boende i Vaxholm ska ha god tillgång till service och 
nära till grönområden. Ett rikt utbud av natur-, kultur och rekreationsområden bidrar till attraktiva boendemiljöer 
vilket även främjar de boendes sociala engagemang, trygghet och ett aktivt liv. En variation av bostäder i olika 
storlekar och med olika upplåtelseformer samt attraktiva och ändamålsenliga lokaler för förskola, skola och social 
omsorg är viktigt och prioriteras i stadens utveckling

Del 1 Planera och möjliggöra tillväxt
Vaxholm behöver växa med fler invånare, bostäder och arbetsplatser för att kommunen ska bli mer levande och 
kunna erbjuda och säkerställa en god livsmiljö och attraktiv samhällsservice. Kommunen ska ta vara på att 
många lockas av att arbeta, bo och leva i Vaxholm. En tätare bebyggelsestruktur på främst Vaxön skapar 
förutsättningar till resurseffektivitet, ökad tillgänglighet, lokalt företagande och en livskraftig stadskärna. 
Kommunen främjar tillväxt genom att ha en effektiv planering för nya bostäder, verksamhetslokaler, 
samhällsservice och grönstruktur

7d. Om kommunen har mål för ökad andel gång, cykel och kollektivtrafik och/eller minskad biltrafik, hur 
följs dessa upp? 
Klicka här för att ange text. 

7e. Hur passar åtgärderna som medfinansiering söks för, samt motprestationer in i kommunens övriga 
arbete för en hållbar stadsmiljö?
Vaxholms översiktsplan syftar till att främja en utveckling som möjliggör att människor ska kunna leva och bo i 
skärgården på ett tryggt och enkelt sätt. Vaxholms ö-strutkur är en fantastisk tillgång som skapar den unika 
skärgårdsmiljön, samtidigt är det en krävande utmaning i arbetet med att utveckla hållbara transportsätt. Det 
saknas fasta förbindelser till många öar vilket innebär att en välfungerande kollektivtrafiken på vatten är lika viktig 
som den på land. En viktig del i arbetet med att öka andelen hållbara resor är att skapa sammanhängande gång- 
och cykelvägnät som kopplar samman bostadsbebyggelsen med viktiga målpunkter i kommunen som 
samhällsservice, skolor, busshållplatser, kajer och bryggor. Genom att använda ett hela resan perspektiv behövs 
åtgärder inom olika områdena som bidrar till att skapa en stadsmiljö där förutsättningar för ett hållbart resande är 
goda. Det innebär att utveckla Vaxholm genom att förtäta och bygga nära kollektivtrafik, utbyggnad av gång- och 
cykelvägar och skapa trafiksäkra överfarter, framkomlighetsåtgärder för busstrafiken, cykelparkeringar vid viktiga 
målpunkter, skapa plats för gående, landanslutningar vid bryggor och mjuka åtgärder för att förändra attityder och 
beteenden. 
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7f. Ange länk till andra relevanta dokument som ni vill hänvisa till och som är relevanta för ansökan 
(exempelvis fördjupad översiktsplan, utbyggnadsplaner, cykelstrategi, åtgärdsvalsstudier etc.). Ange 
även sidhänvisning.
Ökad framkomlighet för stombussar (ÅVS Stråk 10) 
https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/stombussar/ 
Kollektivtrafikplan 2050(pågående) Region Stockholm 
https://sll.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a64452264a0b4f65b6cfafee6ab2bb00
 Sjötrafikutredningen del 1(pågående) Region Stockholm – Vaxholm föreslås permanent pendelbåtstrafik, se 
bifogad.

7g. Finns det planer och program som kan motverka inriktningen mot en hållbar stadsmiljö och ökad 
andel hållbara transporter? (Exempelvis planer för externa handelsetableringar, ringleder, glesa och/eller 
perifera bostadsområden som saknar bra kopplingar med kollektivtrafik och cykelleder, etc.). Beskriv 
dessa. 
Klicka här för att ange text.
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8. Analys av hur åtgärderna och motprestationerna leder till att en större andel 
persontransporter i staden sker med kollektivtrafik/cykeltrafik och/eller hållbara 
godstransportlösningar, samt bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö (§ 8)

8a. Redovisa analys för hur åtgärderna och motprestationerna samlat leder till att en större andel 
personresor i staden sker med kollektivtrafik/cykeltrafik och/eller leder till hållbara 
godstransportlösningar?
Ombyggnad av replipunkt Vaxholm är nödvändig för att säkerställa funktionen av en viktig strategisk 
kollektivtrafiknod som bidrar till att den regionala tillgängligheten. Med ett långsiktigt perspektiv för 
ombyggnationen möjliggörs att dagens och framtida behov kan tillgodoses. Standardhöjningen av replipunkten 
kommer att bidra till en smart, resurseffektiv och attraktiv kollektivtrafik som i sin tur möjliggör att fler väljer att 
resa kollektivt. 

Replipunkten är en förutsättning för att invånare på öar ska kunna nå samhällsservice, skolor, dagvaruhandel 
och arbete. Därtill möjliggör den arbetspendling till och från Stockholm samt att övriga regionsbor samt besökare 
och turister kan nå Vaxholm med kollektivtrafiken. Replipunkt Vaxholm har en betydande roll i det regionala 
utvecklingsarbetet av kollektivtrafiksystemet och ingår i regionens pågående Kollektivtrafikplan 2050 samt 
Sjötrafikutredning. 

Motprestationer och åtgärden ska tillsammans bidra till att öka andelen hållbara resor och minska andelen 
biltrafiken. Motprestationer som standardhöjning av gång- och cykelvägar, trygga och säkra passager, nya 
cykelparkeringar, infartsparkeringar vid kollektivtrafiken, cykelräknare, beteendepåverkandeåtgärder, ny 
trafikstrategi, bostäder i kollektivtrafik nära läge, landanslutning till sjötrafiken, framkomlighetsåtgärder för 
stombusstrafiken, planera för nya gång- och cykelvägar tillsammans skapar goda förutsättningar för att fler kan 
cykla, gå och åka kollektivt. 

Genom att utveckla sjötrafiken och bättre utnyttja vattenvägarna kan det bidra till att minska trängseln i vägnätet 
som är ett växande problem i Stockholmsregionen. Därtill är det är viktig att främja åtgärder som ökar andelen 
reser med kollektivtrafiken för att nå de satta miljömålen om att minska utsläppen av växthusgaser.   

8b. Redovisa analys för hur åtgärderna och motprestationerna samlat leder till energieffektiva lösningar 
med låga utsläpp av växthusgaser?
Åtgärden skapar förutsättningar för att sjötrafiken att bli mer energieffektiv genom att fler 
landanslutningar(uppställningsplats för fartyg) tillskapas vilket bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser 
och buller. Det förbereds även för framtida laddinfrastruktur vilket kommer bidra till minskade utsläpp. Åtgärden 
och motprestationer ämnar till att öka resor till fots, cykel och med kollektivtrafiken på land och vatten som även 
det bidrar till att skapa fler energieffektiva lösningar och mindre klimatpåverkan.  

8c. Redovisa analys för hur åtgärderna och motprestationerna samlat bidrar till att uppfylla 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, länk. Från miljömålsbeskrivningen:

 Infrastruktur/transporter är integrerat i stadsplaneringen och stöttar en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur. 
Lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad för att minska resurs- och energianvändning 
samt klimatpåverkan. 

Beskrivning av hur åtgärder och motprestationer samlat kopplar till detta:
Vaxholm arbetar för en långsiktig god hushållning med mark, vatten och andra resurser där hänsyn tas till starka 
kultur- och naturvärden för att skapa en god livsmiljö. Kommunens motprestationer och åtgärd är nära befintliga 
starka kollektivtrafikstråk på land och vatten samt i befintligt gatu- och gång- och cykelvägnät. Kommunens ö-
struktur och de olika riksintressena är en integrerad del av planeringen för att skydda unika värden som bidrar till 
skärgårdskommunens identitet och god bebyggd miljö  

 Kollektivtrafiksystemen är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och det finns attraktiva, säkra och 
effektiva gång- och cykelvägar. 

Beskrivning av hur åtgärder och motprestationer samlat kopplar till detta:
Trafikförvaltningen(Regionen) har som mål att 2030 ska sjötrafiken drivas helt på förnybara drivmedel, busstrafik 
drivs redan idag helt fossilfritt. Vaxholm arbetar med att förbättra förutsättningar för gång och cykel i kommunen. 
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Regionens mål för kollektivtrafiken är att 2030 ska den använda 15 % mindre energi per personkilometer jämfört 
med 2011.   

 Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar och ljudnivåer eller andra oacceptabla hälso- och 
säkerhetsrisker (inklusive trafiksäkerhet). 

Beskrivning av hur åtgärder och motprestationer samlat kopplar till detta:
Åtgärden ska bidra till att minska buller och utsläpp av växthusgaser från fartyg genom fler 
landanslutningsplatser. Regionen har som mål att år 2030 ska utsläppen av partiklar och kväveoxider vara 75 % 
lägre än år 2009.   

9. Övriga förutsättningar av vikt för åtgärdernas och motprestationernas 
genomförande (8 §)

9a. Finns det åtgärder i Nationell transportplan och Länsplan som utgör förutsättningar för 
ovanstående ansökan? Ange länkar om sådana finns, gärna med sidhänvisning.
Klicka här för att ange text.

9b. Åtgärder i nationella eller regionala planer som stärker eller motverkar åtgärder/motprestationer 
Effekten av åtgärder och motprestationer som görs inom ramen för stadsmiljöavtalet kan påverkas av andra 
åtgärder i nationella eller regionala planer. Det kan t.ex. handla om större vägprojekt som genererar biltrafik 
och som motverkar åtgärder och motprestationerna i stadsmiljöavtalet. Det omvända kan förstås också gälla 
att kollektivtrafiksatsningar i nationella eller regionala planer avlastar vägnät och gör det både enklare att 
genomföra aktuella åtgärder och motprestationer samt ökar dess effekt. 

Redovisa genomförda eller planerade åtgärder i relevanta nationella och regionala/lokala planer som stärker 
eller motverkar de åtgärder och motprestationer som görs inom ramen för stadsmiljöavtalet:
 Byggandet av Arninge station(bytespunkt) finansieras i Nationell plan och med trängselskatt, den kommer 

bidra till snabba och enkla byten mellan bl.a. stombusstrafiken och Roslagsbanan(spårbundentrafik). 
 Utveckling av dubbelspår för Roslagsbanan finns med i länsplan och nationellplan. 
 Pågående arbete med att bygga ut kollektivtrafikkörfält på E18 finns med i nationell plan.  
 Roslagsbanan till city ska finansieras i Länsplan och Nationell plan. 

9c. Vilka risker finns att åtgärderna som stöd söks för inte genomförs som planerat (tid/kostnad)?
Replipunkten måste byggas om för att säkerställas funktionen och därför är det väldigt låg risk att åtgärden inte 
genomförs.

9d. Vilka risker finns att motprestationerna inte genomförs som planerat (tid/kostnad)?
Under förutsättning att stöd erhålles är det låg risk att inte motprestationerna genomförs.
 
9e. Annan information av vikt för ansökan.
Den nyligen laga kraft vunna detaljplanen Norrberget(DP 410) möjliggör förtätning nära stadskärnan och 
replipunkt Vaxholm. Cirka 250 nya bostäder ska byggas mellan åren 2021-2026 som kommer att ha god 
tillgänglighet till kapacitetsstark sjö- och busstrafik samt gång- och cykelstråk. I och med den goda 
tillgängligheten till replipunkten antas det ha en positiv inverkan på kollektivtrafikresandet.     
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10. Karta över planerade åtgärder och motprestationer

Se bifogad karta.
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Rapportering och uppföljning

Vid beslut om stöd ska kommunen eller regionen inom sex månader inkomma med en plan till Trafikverket om hur 
uppföljningen kommer läggas upp, en så kallad uppföljningsplan. Kommunen eller regionen ska utöver detta även 
vara behjälplig med uppgifter till den utvärdering som görs av stödet.  

Mätning av resande och resandefördelning (bil, kollektivtrafik, gång och cykel) ska för relevanta områden ske före 
och efter genomförandet av åtgärder och motprestationer.

En kommun eller region som har fått stöd ska årligen till Trafikverket rapportera hur genomförandet av åtgärderna 
och motprestationerna fortskrider i en årlig uppföljning.

När åtgärderna som stödet avser har genomförts ska en slutrapport levereras till Trafikverket. Rapporten ska 
levereras inom 12 månader från den planerade sluttidpunkt som framgår av beslutet. Om motprestationerna inte 
har slutförts när slutrapporten ges in, ska en uppdaterad slutrapport ges in till Trafikverket senast sex månader 
efter att motprestationerna slutförts. Slutrapporten ska innehålla:
1. en ekonomisk slutredovisning av de åtgärder som stödet beviljats för,
2. en redovisning av vilka effekter som åtgärderna har gett,
3. en redovisning av hur motprestationerna genomförts, och
4. en redogörelse för kommunens eller regionens arbete för en hållbar stadsmiljö och hur åtgärderna och 

motprestationerna har bidragit i det arbetet. Revisorsintyg ska bifogas slutrapporten.

Underskrift

Datum 

Klicka här för att ange datum.

Underskrift 

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Befattning

Kommunchef

Ansökan ska skrivas under av en person som är behörig att företräda kommunen eller regionen enligt 
delegationsordningen.
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6a. Planer för bostadsbebyggelse

Ange om byggnationen är belägen centralt, kollektivtrafiknära och/eller är funktionsblandad, samt hur 
detaljplanerna förhåller sig till översiktsplanen. Hänvisa med länk om planarbetet är påbörjat.

Detaljplan Domaren 416 Beräknat antal 
bostäder

Starttidpunkt
(år/mån)

Beräknad 
tidpunkt för 
antagande 
(år/mån)

Nummer på motprestation: 
1
Namn på detaljplan: 
Domaren(DP 416)
 

11 2016-10 2022-10

Kort beskrivning av ovanstående detaljplan 

Var är området lokaliserat och vad är det för 
typ av område? Innebär planen en 
förtätning av befintlig bebyggelse eller tas 
ny mark i anspråk? 
Ligger planen inom eller utom dagens 
tätortsgränser?

Planområdet är lokaliserat i stadskärnan, och detaljplan 
syftar till att möjliggöra förtätning. Mark som ska tas i anspråk 
för att möjliggöra nya bostäder används idag som 
bilparkering.   

Vad är det för typ av bostadsbebyggelse 
som planeras? Ange gärna 
täthetsmått/exploateringstal.

Uppge fördelning mellan följande:
 flerbostadshus såsom höghus, 

lamellhus, punkthus, stjärnhus 
 en- och tvåbostadshus såsom radhus, 

villa, parhus, kedjehus

Följer detaljplanen kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjning?

Flerbostadshus i form av lamellhus. 
Exploateringstal 1,7

☒  

☐

Finns det något i planen som särskilt ligger i 
linje med hållbar stadsutveckling? 

(T.ex. flexibla parkeringstal, mobility 
management-åtgärder, särskilt hög 
standard på cykelbanor, högt 
exploateringstal, goda kopplingar mellan 
bebyggelse och kollektivtrafik för fotgängare 
och cyklister.)

Planområdet är lokaliserat i stadskärnan med god 
tillgänglighet till kapacitetsstark kollektivtrafik på land och 
vatten, gång- och cykelvägar, handel, skolor, samhällsservice 
och livsmedelsbutik. Det innebär att förutsättningar är goda 
att resor sker till fots, cykel eller med kollektivtrafik istället för 
bil.   

Berörs Trafikverkets infrastruktur (är planen 
inom Trafikverkets vägområde eller 
spårområde)?

Om JA, finns avsiktsförklaringar/avtal som 
reglerar detta? 

☐ JA     ☒  NEJ 

☐ JA    ☐  NEJ

Om JA, bifoga aktuella avtal tillsammans med ansökan. 

Kopplar detaljplanen direkt till sökt/sökta 
åtgärd/åtgärder? Om JA, ange 
åtgärdsnummer och beskriv hur. 

Detaljplaneområdet är lokaliserat ca 250 m från sökt 
åtgärd(reellt avstånd). 
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Hur påverkas resmöjligheterna (gång, 
cykel, kollektivtrafik och bil) av 
detaljplanen? 

Gång: Ökar

Cykel: Ökar

Kollektivtrafik: Ökar

Bil: Minskar

Finns kapacitetsstark kollektivtrafik samt 
tillgänglig och säker cykelinfrastruktur 
kopplad till detaljplanen? Hur ansluter 
detaljplanen till ovanstående? 

Det är god tillgänglighet till kapacitetsstark kollektivtrafik på 
vatten och land samt gång- och cykelstråk.

Annan statlig medfinansiering 

Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra 
stadsmiljöavtal?

☐ JA    ☒  NEJ 

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.

Motprestationens mognadsgrad

Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts, 
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och 
har en projektorganisation etablerats?

Detaljplanen har varit ute på samråd 2018. Detaljplanen planeras antas under 2022.

 

 

6a. Planer för bostadsbebyggelse

Ange om byggnationen är belägen centralt, kollektivtrafiknära och/eller är funktionsblandad, samt hur 
detaljplanerna förhåller sig till översiktsplanen. Hänvisa med länk om planarbetet är påbörjat.

Detaljplan Rindö hamn etapp 4 Beräknat antal 
bostäder

Starttidpunkt
(år/mån)

Beräknad 
tidpunkt för 
antagande 
(år/mån)

Nummer på motprestation: 
2
Namn på detaljplan: 
Dp 419 Rindö hamn etapp 4
 

75 2017 2024

Kort beskrivning av ovanstående detaljplan 

Var är området lokaliserat och vad är det för 
typ av område? Innebär planen en 

Planområdet är lokaliserat på Rindö, inom kommundelcentrat 
Rindö hamn. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 75 
nya bostäder i flerbostadshus. 
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förtätning av befintlig bebyggelse eller tas 
ny mark i anspråk? 
Ligger planen inom eller utom dagens 
tätortsgränser?

Vad är det för typ av bostadsbebyggelse 
som planeras? Ange gärna 
täthetsmått/exploateringstal.

Uppge fördelning mellan följande:
 flerbostadshus såsom höghus, 

lamellhus, punkthus, stjärnhus 
 en- och tvåbostadshus såsom radhus, 

villa, parhus, kedjehus

Följer detaljplanen kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjning?

Avsikten är att bygga två husvolymer som ska ansluta till det 
befintliga bostadsområdet. Planområdet är idag obebyggt.
Exploateringstal 0,6

☒      Flerbostadshus 

.

Finns det något i planen som särskilt ligger i 
linje med hållbar stadsutveckling? 

(T.ex. flexibla parkeringstal, mobility 
management-åtgärder, särskilt hög 
standard på cykelbanor, högt 
exploateringstal, goda kopplingar mellan 
bebyggelse och kollektivtrafik för fotgängare 
och cyklister.)

Det finns goda tillgänglighet mellan planerad bebyggelse och 
buss och pendelbåt. Ett cykelstråk utvecklas i anslutning till 
planområdet.  

Berörs Trafikverkets infrastruktur (är planen 
inom Trafikverkets vägområde eller 
spårområde)?

Om JA, finns avsiktsförklaringar/avtal som 
reglerar detta? 

☐ JA    ☒    NEJ 

☐ JA    ☐  NEJ

Om JA, bifoga aktuella avtal tillsammans med ansökan. 

Kopplar detaljplanen direkt till sökt/sökta 
åtgärd/åtgärder? Om JA, ange 
åtgärdsnummer och beskriv hur. 

Nej.

Hur påverkas resmöjligheterna (gång, 
cykel, kollektivtrafik och bil) av 
detaljplanen? 

Gång: Ökar

Cykel: Ökar

Kollektivtrafik: Ökar

Bil: Minskar

Finns kapacitetsstark kollektivtrafik samt 
tillgänglig och säker cykelinfrastruktur 
kopplad till detaljplanen? Hur ansluter 
detaljplanen till ovanstående? 

Det är god tillgänglighet till lokal busstrafik och pendelbåt. 
Gång- och cyklarväg utvecklas i anslutning till planområdet. 

Annan statlig medfinansiering 

Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra 
stadsmiljöavtal?

☐ JA    ☒  NEJ 

Om JA, vilket/vilka avtal?
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Klicka här för att ange text.

Motprestationens mognadsgrad

Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts, 
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och 
har en projektorganisation etablerats?

Planuppdrag gavs i maj 2017, och arbete med samrådsförslag pågår. Detaljplanen planeras 
antas under 2024.

6c. Utbyggnad av kollektivtrafik (exempelvis turtäthet, kvalitet, hållplatsombyggnader) utöver det som 
medfinansiering söks för

Motprestation (ange namn på gata/sträcka, 
hållplats etc.)

Beräknat 
antal km 
(om 
relevant)

Starttidpunkt 
byggande 
(år/mån)

Sluttidpunkt 
(år/mån)

Nummer på motprestation: 
3
Namn på motprestation: 
Fredriksbergs brygga
 

. 2021-08 2024-06

Kort beskrivning av ovanstående motprestation

Var ska kollektivtrafiken förändras? Beskriv vad 
det är för typ av område och vad det finns för 
målpunkter. 

Fredriksberg brygga är lokaliserad på södra delen av 
Vaxön med gångavstånd till grundskola och flera 
bostadsområden med flerbostadshus, och 400 m 
avstånd till campus Vaxholm och 250 m till 
dagvaruhandel. Bryggan angörs av pendelbåts- och 
skärgårdstrafik.

Hur ska kollektivtrafiken förbättras? 

(T.ex. ny sträckning/linje, ökad turtäthet, högre 
standard, information, smidiga byten, trygghet 
och säkerhet.)

Två landanslutningsplatser(trefasanslutning) för båtar 
bidrar till sjötrafiken kan uppnå miljömål om att minska 
växthusgasutsläpp och buller. Väderskydd för resenärer 
samt cykelställ ska bidra till en bättre resenärsmiljö.

Kopplar utbyggnaden av kollektivtrafiken direkt 
till sökt/sökta åtgärd/åtgärder? Om JA, ange 
åtgärdsnummer och beskriv hur.

Nej.

I vilken utsträckning påverkas resandet med 
olika färdmedel av motprestationen? Ange för 
gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Motivera de 
förväntade effekterna.

Gång: Ökar

Cykel: Ökar

Kollektivtrafik: Ökar

Bil: Minskar

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för 
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och 
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade 
effekter.

Brygga kan endast nås till fots eller med cykel via en 
gång- och cykelväg som går genom en park. En 
väderskyddad kur skapar är bra för resenärer vid dåligt 
väder, och ett cykelställ möjliggör att de kan parkera 
och låsa fast cykeln. 

Annan statlig medfinansiering 
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Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra 
stadsmiljöavtal?

☐ JA    ☒  NEJ 

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.

Har motprestationen fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.? 

☐ JA    ☒  NEJ 

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.

Motprestationens mognadsgrad

Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts, 
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och 
har en projektorganisation etablerats?

Motprestationen möjliggörs genom att medel finns i befintlig budget. Risk finns att väderkur kräver bygglov och 
elförsörjning ska godkännas av EoN och det kan ta tid.

6f. Aktivt arbete med mobility management för att stimulera förändrat resebeteende

Motprestation Starttidpunkt 
(år/mån)

Sluttidpunkt 
(år/mån)

Nummer på motprestation: 4
Namn på motprestation: Trafikantveckan
 

2021-09 2026-09

Kort beskrivning av ovanstående motprestation

Vad ska genomföras? Europeiska trafikantveckan är en EU-gemensam 
kampanj som i Sverige samordnas av Trafikverket. Det 
är olika teman varje år men kampanjer rör sig inom 
området hållbara resor och transporter. Kommunen 
utformar egna aktiviteter men kan använda det 
gemensamma kommunikationsmaterial som erbjuds.

Var ska det genomföras? Den Europeiska Trafikantveckan äger rum den 16–22 
september varje år och Vaxholms stad har deltagit 
sedan 2013.

Hur ska det genomföras?  Det har varit aktiviteter som bilfri dag på Hamngatan 
(som nu permanent är gågata under sommaren), 
installation av parklet, sparsam körning, prova elbåt, 
cykel och gångorientering, tipsrundor och utställningar. 
Det har även genomförts resvaneunderökning och 
aktiviteter riktat till kommunens anställda. Kommunen 
har för avsikt att fortsätta delta i kampanjen genom att 
skapa intressanta aktiviteter inom hållbart resande för 
boende i Vaxholm.

Vem är målgruppen och hur många involveras? Vaxholms invånare.
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Kopplar motprestationen till sökt/sökta 
åtgärd/åtgärder? Om ja, ange åtgärdsnummer 
och beskriv hur.

Ja, genom att informera om nyttor med ett ökat kollektivt 
resande bidrar det till att fler väljer att resa med den 
kollektiva sjötrafiken. 

I vilken utsträckning påverkas resandet med 
olika färdmedel? Ange för gång, cykel, 
kollektivtrafik, bil. Motivera de förväntade 
effekterna.

Gång: Ökar

Cykel: Ökar

Kollektivtrafik: Ökar

Bil: Minskar

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för 
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och 
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade 
effekter.

Återkommande teman är trafiksäkerhet och genom att 
sprida information om hur man reser och ska agera i 
trafiken ökar trafiksäkerheten. 

Annan statlig medfinansiering 

Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra 
stadsmiljöavtal?

☐ JA    ☒  NEJ 

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.

Har någon av motprestationerna fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa 
regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.? 

☐ JA    ☒  NEJ 

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.

Motprestationens mognadsgrad

Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts, 
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och 
har en projektorganisation etablerats?

En projektansvarig är utsedd att ansvara för att planera och arbeta med trafikantveckan var år i kommunen. 
Kommunen har för avsikt att fortsätta delta i kampanjen genom att skapa intressanta aktiviteter inom hållbart 
resande för boende i Vaxholm 

6g. Övrigt (exempelvis strategier, riktlinjer eller utredande analyser)

Motprestation Starttidpunkt 
(år/mån)

Tidpunkt för 
antagande/ 
sluttidpunkt (år/mån)

Nummer på motprestation: 5
Namn på motprestation: Resvaneundersökning 
 

2022-03 2023-12

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
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Vad ska genomföras? Beskriv grundläggande 
syfte/inriktning.

Vaxholm planerar att genomföra en 
kommunövergripande resvaneundersökning(RVU). 
Resultatet utgör ett underlag som kommer att bidra med 
kunskap om hur invånare reser och som sedan kan 
analyseras. 

Var ska det genomföras? Vaxholm.

Kopplar motprestationen till sökt/sökta 
åtgärd/åtgärder? Om ja, ange åtgärdsnummer 
och beskriv hur.

Nej

I vilken utsträckning påverkas resandet med 
olika färdmedel? Ange för gång, cykel, 
kollektivtrafik, bil. Motivera de förväntade 
effekterna.

Gång: Påverkas inte

Cykel: Påverkas inte

Kollektivtrafik: Påverkas inte

Bil: Påverkas inte

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för 
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och 
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade 
effekter.

Påverkas inte.

Annan statlig medfinansiering 

Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra 
stadsmiljöavtal?

☐ JA    ☒  NEJ 

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.

Har någon av motprestationerna fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa 
regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.? 

☐ JA    ☒  NEJ 

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.

Motprestationens mognadsgrad

Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts, 
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och 
har en projektorganisation etablerats?

Medel avsätts i befintlig budget.

6g. Övrigt (exempelvis strategier, riktlinjer eller utredande analyser)

Motprestation Starttidpunkt 
(år/mån)

Tidpunkt för 
antagande/ 
sluttidpunkt (år/mån)
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Nummer på motprestation: 6
Namn på motprestation: Gång- och cykelbroar
 

2022-03 2023-10

Kort beskrivning av ovanstående motprestation

Vad ska genomföras? Beskriv grundläggande 
syfte/inriktning.

Utreda behovet för gång-och cykelbroar i kommunen, 
och sedan ta fram en investeringsplan.

Var ska det genomföras? Vaxholm

Kopplar motprestationen till sökt/sökta 
åtgärd/åtgärder? Om ja, ange åtgärdsnummer 
och beskriv hur.

Klicka här för att ange text.

I vilken utsträckning påverkas resandet med 
olika färdmedel? Ange för gång, cykel, 
kollektivtrafik, bil. Motivera de förväntade 
effekterna.

Gång: Ökar

Cykel: Ökar

Kollektivtrafik: Positiv påverkan

Bil: Minskar

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för 
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och 
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade 
effekter.

Genom att utreda behovet för gång- och cykelbroar och 
sedan ta fram en investeringsplan säkerställs funktionen 
och även trafiksäkerheten för gång och cykel på lång 
sikt. 

Annan statlig medfinansiering 

Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra 
stadsmiljöavtal?

☐ JA    ☒  NEJ 

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.

Har någon av motprestationerna fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa 
regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.? 

☐ JA    ☒  NEJ 

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.

Motprestationens mognadsgrad

Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts, 
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och 
har en projektorganisation etablerats?

Arbetet planeras att starta igång 2022.
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6g. Övrigt (exempelvis strategier, riktlinjer eller utredande analyser)

Motprestation Starttidpunkt 
(år/mån)

Tidpunkt för 
antagande/ 
sluttidpunkt (år/mån)

Nummer på motprestation: 7
Namn på motprestation: Trafikstrategi
 

2022-03 2024-03

Kort beskrivning av ovanstående motprestation

Vad ska genomföras? Beskriv grundläggande 
syfte/inriktning.

Syftet med att ta fram en kommunövergripande 
trafikstrategi är att ta ett helhetsgrepp om trafiken och 
ange riktlinjer för hur transportsystemen ska utvecklas.

Var ska det genomföras? Vaxholm

Kopplar motprestationen till sökt/sökta 
åtgärd/åtgärder? Om ja, ange åtgärdsnummer 
och beskriv hur.

Klicka här för att ange text.

I vilken utsträckning påverkas resandet med 
olika färdmedel? Ange för gång, cykel, 
kollektivtrafik, bil. Motivera de förväntade 
effekterna.

Gång: Ökar

Cykel: Ökar

Kollektivtrafik: Ökar

Bil: Minska

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för 
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och 
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade 
effekter.

Trafiksäkerhet är ett trafikområde som ska ingå i 
trafikstrategin.

Annan statlig medfinansiering 

Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra 
stadsmiljöavtal?

☐ JA    ☐  NEJ 

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.

Har någon av motprestationerna fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa 
regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.? 

☐ JA    ☐  NEJ 

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.

Motprestationens mognadsgrad

Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts, 
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och 
har en projektorganisation etablerats?

Det finns ett politiskt beslutat uppdrag om att ta fram en trafikstrategi.

176



6b. Utbyggnad av gång- och/eller cykelvägar (utöver det som medfinansiering söks för)

Motprestation (ange namn på gata/sträcka etc.) Beräknat antal km 
(om relevant)

Starttidpunkt 
byggande 
(år/mån)

Sluttidpunkt 
(år/mån)

Nummer på motprestation: 
8
Namn på motprestation: 
Cykelparkering Lägret
 

Klicka här för att 
ange text. 

2022-02 2023-05

Kort beskrivning av ovanstående motprestation

Var ska motprestationen anläggas? 
Beskriv vad det är för typ av område.

Motprestationen är lokaliserad i stadsparken(Lägret) 
och i nära anslutning till kapacitetsstark busstrafik samt 
skola och huvudcykelstråk.

Beskriv motprestationens kvalitativa egenskaper.

(T.ex. tydlighet, genhet, trygghet, längd, antal 
hastighetssäkrade gcm-passager, om 
cykelparkering beskriv om den är väderskyddad, 
hur säkerhet- och trygghetsaspekten vägts in.) 

Cykelparkering med 30 platser. 

Kopplar motprestationen direkt till sökt/sökta 
åtgärd/åtgärder? Om JA, ange åtgärdsnummer 
och beskriv hur.

Nej

Hur påverkas resandet med olika färdmedel av 
motprestationen? Ange för gång, cykel, 
kollektivtrafik och bil. Motivera de förväntade 
effekterna. 

Gång: Påverkas positivt.

Cykel: Ökar

Kollektivtrafik: Ökar

Bil: Minskar

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för 
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och 
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade 
effekter. 

Fler cykelparkeringar bidrar till att öka antalet resor med 
cykel och även kollektivtrafik då de är lokaliserade i 
nära anslutning till stombusstrafik med hög turtäthet 
samt lokalbusstrafik. Därtill är det positivt att fler cyklar 
till skola eller besöka stadsparken. 

Annan statlig medfinansiering 

Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra 
stadsmiljöavtal?

☐ JA    ☒  NEJ 

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.

Har motprestationen fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.? 

☐ JA    ☒  NEJ 

Om JA, vilken form?
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Klicka här för att ange text.

Motprestationens mognadsgrad

Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts, 
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och 
har en projektorganisation etablerats?

Det är möjligt att anlägga nya cykelparkering inom befintlig detaljplan och medel avsätts i budget. 

6b. Utbyggnad av gång- och/eller cykelvägar (utöver det som medfinansiering söks för)

Motprestation (ange namn på gata/sträcka etc.) Beräknat antal km 
(om relevant)

Starttidpunkt 
byggande 
(år/mån)

Sluttidpunkt 
(år/mån)

Nummer på motprestation: 
9
Namn på motprestation: 
Gång- och cykelväg Floravägen
 

65 m 2021-09 2022-03

Kort beskrivning av ovanstående motprestation

Var ska motprestationen anläggas? 
Beskriv vad det är för typ av område.

I början utav huvudcykelstråket på Vaxön. 

Beskriv motprestationens kvalitativa egenskaper.

(T.ex. tydlighet, genhet, trygghet, längd, antal 
hastighetssäkrade gcm-passager, om 
cykelparkering beskriv om den är väderskyddad, 
hur säkerhet- och trygghetsaspekten vägts in.) 

Genom att åtgärda en viktig länk i huvudcykelstråket där 
det idag saknas en separerat gång- och cykelväg, 
förbättras förutsättningar för gående och cyklister. 
Stråket är av stor betydelse för många och unga som 
cyklar eller går till skolan. 

Kopplar motprestationen direkt till sökt/sökta 
åtgärd/åtgärder? Om JA, ange åtgärdsnummer 
och beskriv hur.

Nej

Hur påverkas resandet med olika färdmedel av 
motprestationen? Ange för gång, cykel, 
kollektivtrafik och bil. Motivera de förväntade 
effekterna. 

Gång: Ökar

Cykel: Ökar

Kollektivtrafik: Positiv påverkan

Bil: Minskar

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för 
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och 
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade 
effekter. 

Trafiksäkerhet förbättras för gående och cyklister 
genom att de oskyddade trafikanterna separeras från 
motortrafiken. 

Annan statlig medfinansiering 

Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra 
stadsmiljöavtal?

☐ JA    ☒  NEJ 
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Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.

Har motprestationen fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.? 

☐ JA    ☒  NEJ 

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.

Motprestationens mognadsgrad

Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts, 
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och 
har en projektorganisation etablerats?

Kommunen har utrett möjligheterna för ett genomförande, det ryms inom budgeten och nästa steg är att 
projektera utformningen. 

6b. Utbyggnad av gång- och/eller cykelvägar (utöver det som medfinansiering söks för)

Motprestation (ange namn på gata/sträcka etc.) Beräknat antal km 
(om relevant)

Starttidpunkt 
byggande 
(år/mån)

Sluttidpunkt 
(år/mån)

Nummer på motprestation: 
10
Namn på motprestation: 
GC-väg Överby
 

~1km 2023-02 2023-12

Kort beskrivning av ovanstående motprestation

Var ska motprestationen anläggas? 
Beskriv vad det är för typ av område.

Planerad gång- och cykelvägen ska byggas utmed 
Överbyvägen, på Resarö. Det är en utbyggnad av 
befintligt gång- och cykelstråk som ämnar till att 
förbättra tillgängligheten till grundskola(F-6), förskola 
och livsmedelsaffär för invånare i Överby.  

Beskriv motprestationens kvalitativa egenskaper.

(T.ex. tydlighet, genhet, trygghet, längd, antal 
hastighetssäkrade gcm-passager, om 
cykelparkering beskriv om den är väderskyddad, 
hur säkerhet- och trygghetsaspekten vägts in.) 

Cirka 1 km separerad gång- och cykelväg med god 
standard och belysning. 

Kopplar motprestationen direkt till sökt/sökta 
åtgärd/åtgärder? Om JA, ange åtgärdsnummer 
och beskriv hur.

Nej

Hur påverkas resandet med olika färdmedel av 
motprestationen? Ange för gång, cykel, 
kollektivtrafik och bil. Motivera de förväntade 
effekterna. 

Gång: Ökar

Cykel: Ökar

Kollektivtrafik: Ökar

Bil: Minskar
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På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för 
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och 
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade 
effekter. 

Utbyggnaden kommer att förbättra trafiksäkerheten för 
gående och cyklister genom en separat gång- och 
cykelväg. Framför allt viktig för barn som vill cykla och 
gå till skolan. Därtill bidrar det kortare restiden dörr till 
dörr för de som pendlar med kollektivtrafiken.

Annan statlig medfinansiering 

Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra 
stadsmiljöavtal?

☐ JA    ☒  NEJ 

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.

Har motprestationen fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.? 

☐ JA    ☒  NEJ 

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.

Motprestationens mognadsgrad

Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts, 
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och 
har en projektorganisation etablerats?

Gång- och cykelvägen ingår i detaljplan Resarö mitt(DP 382) och ska genomföras om detaljplanen vinner laga 
kraft. 

Utbyggnad av gång- och/eller cykelvägar (utöver det som medfinansiering söks för)

Motprestation (ange namn på gata/sträcka etc.) Beräknat antal km 
(om relevant)

Starttidpunkt 
byggande 
(år/mån)

Sluttidpunkt 
(år/mån)

Nummer på motprestation: 
11
Namn på motprestation: 
Cykelräknare
 

Klicka här för att 
ange text.

2021-09 2022-05

Kort beskrivning av ovanstående motprestation

Var ska motprestationen anläggas? 
Beskriv vad det är för typ av område.

Vaxön, Vaxholm.

Beskriv motprestationens kvalitativa egenskaper.

(T.ex. tydlighet, genhet, trygghet, längd, antal 
hastighetssäkrade gcm-passager, om 
cykelparkering beskriv om den är väderskyddad, 
hur säkerhet- och trygghetsaspekten vägts in.) 

Inköp och installation av en cykelräknare på 
huvudcykelstråket. 
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Kopplar motprestationen direkt till sökt/sökta 
åtgärd/åtgärder? Om JA, ange åtgärdsnummer 
och beskriv hur.

Nej

Hur påverkas resandet med olika färdmedel av 
motprestationen? Ange för gång, cykel, 
kollektivtrafik och bil. Motivera de förväntade 
effekterna. 

Gång: påverkas inte

Cykel: Positivt påverkan för att ökat cyklande

Kollektivtrafik: påverkas inte

Bil: Påverkas inte

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för 
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och 
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade 
effekter. 

En cykelräknare ska bidra med underlag om cykelflödet 
på huvudcykelstråket, till och från Vaxön. 

Annan statlig medfinansiering 

Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra 
stadsmiljöavtal?

☐ JA    ☒  NEJ 

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.

Har motprestationen fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.? 

☐ JA    ☒  NEJ 

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.

Motprestationens mognadsgrad

Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts, 
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och 
har en projektorganisation etablerats?

Medel avsätts inom befintlig budget. 

6c. Utbyggnad av kollektivtrafik (exempelvis turtäthet, kvalitet, hållplatsombyggnader) utöver det som 
medfinansiering söks för

Motprestation (ange namn på gata/sträcka, 
hållplats etc.)

Beräknat 
antal km 
(om 
relevant)

Starttidpunkt 
byggande 
(år/mån)

Sluttidpunkt 
(år/mån)

Nummer på motprestation: 
12
Namn på motprestation: 
Framkomlighetsåtgärd Västerhamnsplan
 

Klicka här 
för att 
ange text. 

2022-04 2023-12
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Kort beskrivning av ovanstående motprestation

Var ska kollektivtrafiken förändras? Beskriv vad 
det är för typ av område och vad det finns för 
målpunkter. 

I korsningen väg 274/Söderhamnen, nära replipunkten, 
planeras en framkomlighetsåtgärd för stombusstrafiken.  

Hur ska kollektivtrafiken förbättras? 

(T.ex. ny sträckning/linje, ökad turtäthet, högre 
standard, information, smidiga byten, trygghet 
och säkerhet.)

För att eliminera risken att stombussen fastnar i 
korsningen i samband med att vägfärjan anländer ska 
befintlig korsning byggas om. Det ska bidra till bättre 
framkomlighet för stombusstrafiken.

Kopplar utbyggnaden av kollektivtrafiken direkt 
till sökt/sökta åtgärd/åtgärder? Om JA, ange 
åtgärdsnummer och beskriv hur.

Ja, åtgärden är intill replipunkten

I vilken utsträckning påverkas resandet med 
olika färdmedel av motprestationen? Ange för 
gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Motivera de 
förväntade effekterna.

Gång: Påverkas inte

Cykel: Påverkas inte

Kollektivtrafik: Ökar

Bil: Minskar

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för 
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och 
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade 
effekter.

En befintlig passage för att korsa körvägen ska kvarstå, 
för att säkerställa trafiksäkerheten för de oskyddade 
trafikanterna.

Annan statlig medfinansiering 

Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra 
stadsmiljöavtal?

☐ JA    ☒  NEJ 

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.

Har motprestationen fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.? 

☐ JA    ☒  NEJ 

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.

Motprestationens mognadsgrad

Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts, 
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och 
har en projektorganisation etablerats?

Åtgärden är utredd och beslutad inom projektet Stråk 10 Grönt ljus Stombuss tillsammans med 
Trafikförvaltningen och Trafikverket. Tidplanen kan förändras då det är åtgärd kommunen ska genomföra 
tillsammans med Trafikverket.  
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6d. Hastighetsanpassning och utformning av gator i staden anpassade för gående, cyklister och 
kollektivtrafik

Motprestation Starttidpunkt 
(år/mån)

Sluttidpunkt 
(år/mån)

Nummer på motprestation: 13
Namn på motprestation: Söderfjärdsskolan
 

2022-02 2024-02

Kort beskrivning av ovanstående motprestation

Vad ska genomföras? Trafiksäkerhetshöjandeåtgärder vid 
Söderfjärdsskolan(F-6) ska bidra till en säkrare 
trafikmiljö för framför allt barn och unga. Väganslutning 
för gods- och personaltrafik flyttas, personalparkering 
flyttas och gånganslutning och passager förbättras. 
Genom att flytta gods- och personaltrafik som tidigare 
använt entrévägen till skolan och korsat delar av 
skolområdet ökar trafiksäkerheten avsevärt. 

Var ska det genomföras? Ange gatunamn och 
sträcka.

Söderfjärdsskolan(F-6), Johannesbergsvägen 2, 
Vaxholm. 

Kopplar motprestationen direkt till sökt/sökta 
åtgärd/åtgärder? Om JA, ange åtgärdsnummer 
och beskriv hur. 

Nej.

I vilken utsträckning påverkas resandet med 
olika färdmedel av motprestationen? Ange för 
gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Motivera de 
förväntade effekterna. 

Gång: Ökar

Cykel Ökar 

Kollektivtrafik: Oförändrad

Bil: Minskar

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för 
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och 
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade 
effekter.

Trafiksäkerheten förbättras avsevärt för skolbarnen 
genom gods- och personaltrafik får en ny 
anslutningsväg till baksidan av skolan. Idag måste 
gods- och personaltrafik korsa gång- och cykelvägen 
som ansluter till skolan samt delar av skolområdet. 
Förutom att trafiksäkerhet förbättras skaps även större 
lekyta för barnen genom åtgärderna. 

Annan statlig medfinansiering 

Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra 
stadsmiljöavtal?

☐ JA    ☒  NEJ 

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.

Har motprestationen fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.? 

☐ JA    ☒  NEJ 

Om JA, vilken form?
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Klicka här för att ange text.

Motprestationens mognadsgrad

Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts, 
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och 
har en projektorganisation etablerats?

Åtgärden är möjlig att genomföra inom befintlig detaljplan och medel är avsätts i budgeten.  

6d. Hastighetsanpassning och utformning av gator i staden anpassade för gående, cyklister och 
kollektivtrafik

Motprestation Starttidpunkt 
(år/mån)

Sluttidpunkt 
(år/mån)

Nummer på motprestation: 14
Namn på motprestation: Resarö Mitt
 

2023-08 2025-08

Kort beskrivning av ovanstående motprestation

Vad ska genomföras? I kommundelcentrat på Resarö planeras det för att 
befintlig T-korsning byggs om till cirkulationsplats, gång- 
och cykelytor förbättras, trafiksäkerhetshöjandeåtgärder 
för oskyddade trafikanter, nytt hållplatsläge för 
kollektivtrafiken samt en ny hämtning- och 
lämningslösning för grundskolan(F-6). 

Var ska det genomföras? Ange gatunamn och 
sträcka.

Kommundelcentrat på Resarö, korsningen 
Resarövägen/Överbyvägen samt angränsade område 
som ingår i detaljplanen. 

Kopplar motprestationen direkt till sökt/sökta 
åtgärd/åtgärder? Om JA, ange åtgärdsnummer 
och beskriv hur. 

 .

I vilken utsträckning påverkas resandet med 
olika färdmedel av motprestationen? Ange för 
gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Motivera de 
förväntade effekterna. 

Gång: Ökar

Cykel Ökar 

Kollektivtrafik: Ökar

Bil: Minskar

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för 
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och 
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade 
effekter.

Genom ombyggnad av korsningen sänks hastigheten, 
nya passager och gång- och cykelytor bidrar till en mer 
trafiksäker trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

Annan statlig medfinansiering 

Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra 
stadsmiljöavtal?

☐ JA    ☒  NEJ 

Om JA, vilket/vilka avtal?
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Klicka här för att ange text.

Har motprestationen fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.? 

☐ JA    ☒  NEJ 

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.

Motprestationens mognadsgrad

Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts, 
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och 
har en projektorganisation etablerats?

Åtgärder möjliggörs av detaljplan Resarö Mitt(DP 382), och ska genomföras om detaljplanen vinner laga kraft. 

6g. Övrigt (exempelvis strategier, riktlinjer eller utredande analyser)

Motprestation Starttidpunkt 
(år/mån)

Tidpunkt för 
antagande/ 
sluttidpunkt (år/mån)

Nummer på motprestation: 15
Namn på motprestation: Hastighetsplan
 

2022-03 2023-10

Kort beskrivning av ovanstående motprestation

Vad ska genomföras? Beskriv grundläggande 
syfte/inriktning.

Kommunen ska ta fram en ny hastighetsplan, i det 
arbetet ingår att inventera hastigheterna på kommunens 
vägar och sedan anpassa de utifrån trafikmiljön för att 
öka trafiksäkerheten.  

Var ska det genomföras? Vaxholm

Kopplar motprestationen till sökt/sökta 
åtgärd/åtgärder? Om ja, ange åtgärdsnummer 
och beskriv hur.

Nej

I vilken utsträckning påverkas resandet med 
olika färdmedel? Ange för gång, cykel, 
kollektivtrafik, bil. Motivera de förväntade 
effekterna.

Gång: positiv påverkan

Cykel: positiv påverkan

Kollektivtrafik: positiv påverkan

Bil: positiv påverkan

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för 
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och 
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade 
effekter.

Trafiksäkerheten ökar när vägar anpassas och får rätt 
hastighet.

Annan statlig medfinansiering 

Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra 
stadsmiljöavtal?

☐ JA    ☒  NEJ 
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Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.

Har någon av motprestationerna fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa 
regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.? 

☐ JA    ☒  NEJ 

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.

Motprestationens mognadsgrad

Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts, 
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och 
har en projektorganisation etablerats?

Projektet ska genomföras inom befintlig budget. 
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Tjänsteutlåtande
2021-01-26

Änr KS 2004/10012.214
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

Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr P 9162-20 angående 
detaljplan för Ytterby 4:686 m.fl. (Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 
382

Förslag till beslut
Yttrande avseende överklaganden i mål om detaljplan för Ytterby 4:686 m fl (Resarö mitt och 
Överbyvägen), Dp 382, godkänns som kommunstyrelsens eget.

Ärendebeskrivning
Mark- och miljödomstolen (MMD) har genom underrättelse den 25 januari 2021 (domstolens aktbilaga 
5) gett staden möjlighet att lämna yttrande över inkommet överklagande av beslutet om antagande av 
detaljplanen för Resarö mitt, Dp 382.

Överklagandet berör bl. a. följande frågor i detaljplanen:  dagvattenflöden och fastighetsbildning.

Bakgrund
Kommunfullmäktige antog på nytt den 16 november 2020 detaljplan för Resarö mitt, Dp 382. 
Antagandebeslutet överklagades till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Bedömning
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att kommunen i yttrandet bör bestrida överklagandena i sin 
helhet och bemöta de invändningar som förts fram.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2021-01-26

Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr P 9162-20 angående
detaljplan för Ytterby 4:686 m fl (Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382, 2021-01-27

Nacka TR P 74-20 Aktbilaga 5

Stadsbyggnadsförvaltningen
Paula Sund
Planarkitekt
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Tjänsteutlåtande
2021-01-26

Änr KS 2004/10012.214
2 av 2

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Paula Sund, SBF
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Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

KS 2021-02-04

Ärende nr. 13 

Delar av materialet publiceras inte på hemsidan till skydd för den personliga 
integriteten utifrån ett personuppgiftsperspektiv. 



Tjänsteutlåtande
2020-12-10

Änr KS 2020/163.731
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

Svar på motion om rätt till företräde vid färjeläget i Vaxholm och 
Rindö smedja gällande kommunens fordon i hemtjänst. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta: 

Motion om rätt till företräde vid färjeläget i Vaxholm och Rindö smedja gällande kommunens fordon i 
hemtjänst anses besvarad. 

Sammanfattning
Motion från Ingemar Wemmenhög/ då Waxholmspartiet gällande rätt till företräde vid färjeläget i 
Vaxholm och Rindö smedja gällande kommunens fordon i hemtjänst yrkar att;

● En förhandlingsdelegation med såväl politisk som förvaltnings representation utses.
● Hemtjänstens bilar, i väntan på en permanent lösning, ges status som utryckningsfordon, till dess en 

permanent lösning framtagits. 
● Totalbilden av de problem som uppstår vid en fortsatt tillväxt bilar analyseras.
● Förhandlingar med Trafikverket snarast påbörjas för att överse och lösa problemet

Förvaltningssvar: 
Socialförvaltningen har sedan två år tillbaka ett avtal med Färjerederiet (Trafikverket) att hemtjänstens 
fordon får åka före i kön, framför allt när det inkommer ett larm från en person med trygghetstelefon. 
Därtill har hemtjänsten möjlighet att under delar av dygnet köpa extra turer, som inte påverkar 
ordinarie turlista. Trafikverket styr ej över förturer, det är Transportstyrelsen ansvar, och enligt 
Trafikförordningens 11 kap. 7 § punkt 7 har hemtjänsten rätt till förtur till överfart med färja. 

Hemtjänstens bilar har Vaxholms stads logotyp på taket så att det är tydligt för färjepersonalen att det 
är hemtjänsten som kommer, vilket har fungerat bra. Det finns även text i bakrutan samt framdörrar 
med information att de kör för hemtjänsten. Socialförvaltningen delar dock motionärens uppfattning 
gällande hemtjänstpersonalens problem med övriga bilister i färjekön. Utskällningar, glåpord, hot och 
knytnävar i biltaket förekommer ofta, vilket i sin tur har bidragit till att hemtjänstpersonalen inte vågar 
ställa sig först i kön. 

Kommunledningskontoret
Adam Hjort
Trafikplanerare
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Tjänsteutlåtande
2020-12-10

Änr KS 2020/163.731
2 av 2

Konsekvenserna är att hemtjänsten måste lägga till mer tid (ca 1,5-2 timmar per dag/kväll) för restiden 
till och från Rindö/Skarpö, där man har ganska många kunder med flera besök var, per dag/kväll/natt. 
Hemtjänsten försöker att samordna besöken så att man inte behöver åka onödigt många gånger med 
färjan, men det är inte alltid det fungerar, då kunder behöver sina mediciner på någorlunda bestämda 
tider. Därtill har kunderna också rätt till samma hjälp som övriga kommuninvånare i samma situation, 
men de är ofta väldigt förstående och vill hjälpa till på sitt sätt om det går. 
 
Trafikverket ska i samverkan med kommunen starta igång en s.k. åtgärdsvalsstudie (ÅVS) under våren 
2021. Syftet är att utreda behov, brister och problem i transportsystemet på Rindö och delar av Vaxön. 
Kommunen kommer i det arbetet att lyfta behovet av långsiktiga åtgärder gällande förtur för 
kommunens fordon i hemtjänst. I och med att det finns en överenskommelse mellan Färjerederiet och 
Socialförvaltningen bör arbetet med förbättringsåtgärder på kort sikt ledas av Socialförvaltningen med 
stöd av stadsbyggnadsförvaltning.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2020-12-11
Motion från Ingemar Wemmenhög (då WP) om rätt till företräde vid färjeläget i Vaxholm och Rindö 
Smedja gällande kommunens fordon i hemtjänsten, 2020-09-07

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Susanne Edén, sbf

Marie Sagrelius, soc
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2021-01-20

Änr KS 2013/10055.422
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 7 Blåplan 2017-2030 - uppföljning 2020

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Information om Blåplan 2017-2030 - uppföljning 2020 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Vaxholm stad har ett vägledande styrdokument för vattenfrågor, blåplan som antogs 2017-06-19. 

Uppföljning har genomförts för att se hur långt vi har kommit i arbetet med de blå frågorna i Vaxholm. 
Staden har som alla kustkommuner ett juridiskt åtagande, Vattendirektivet att nå ekologisk och kemisk 
god status i alla stadens kustvattenförekomster till 2027.

Uppföljningen visar att arbetet drivs i linje med styrdokumenten och har lett till flera insatser, aktiviteter 
och resultat. Arbetet pågår både kontinuerligt och i projekt där Roslagsvatten och Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddskontor, SRMH är involverade.

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

Handlingar
Uppföljning blåplan höst 2020
Tjänsteutlåtande, Blåplan 2017-2030- uppföljning 2020

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Emma Mattsson, klk

För kännedom: Isabelle Eriksson, sbf                                                                                                    
Madeleine Larsson, klk                                                                                                     
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Tjänsteutlåtande
2020-10-27

Änr KS 2013/10055.422
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

Blåplan 2017-2030 - uppföljning 2020 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Information om Blåplan 2017-2030 - uppföljning 2020 noteras till protokollet.

Sammanfattning
Vaxholm stad har ett vägledande styrdokument för vattenfrågor, blåplan som antogs 2017-06-19. 

Uppföljning har genomförts för att se hur långt vi har kommit i arbetet med de blå frågorna i Vaxholm. 
Staden har som alla kustkommuner ett juridiskt åtagande, Vattendirektivet att nå ekologisk och kemisk 
god status i alla stadens kustvattenförekomster till 2027.

Uppföljningen visar att arbetet drivs i linje med styrdokumenten och har lett till flera insatser, aktiviteter 
och resultat. Arbetet pågår både kontinuerligt och i projekt där Roslagsvatten och Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddskontor, SRMH är involverade.

Bedömning
Vaxholms stad anser att arbetet drivs i linje med styrdokumentet och har vid uppföljningen lett till flera 
insatser, aktiviteter och resultat. Dock behövs generellt:

 samverkan mellan olika aktörer utvecklas och effektiviseras 
 bättre samordning och helhetssyn runt vattenfrågorna  och en bedömning av vilka insatser som 

behövs och dess effekter för att nå lagkrav 2027.

Måluppfyllelse
Uppföljningen av blåplanen ger en tydlig bild av hur arbetet har genomförts och vad som pågår. 
Måluppfyllelse och prioriteringar utöver lagkrav 2027 om statusen i stadens vattenförekomster finns 
inte i styrdokumentet och kan därmed inte följas upp eller utvärderas.

Finansiering
Vattenarbetet pågår inom ramen men genomförande av projekt och aktiviteter kräver extra anslag.

Kommunledningskontoret
Annmari Wohlin
Vattenstrateg
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Tjänsteutlåtande
2020-10-27

Änr KS 2013/10055.422
2 av 2

Förslagets konsekvenser
Effekterna av att följa upp blåplanen innebär ett mer kvalitativt vattenarbete.

Uppföljning och utvärdering
Blåplanen kommer att behöva följas upp återigen innan 2027.

Handlingar i ärendet
Uppföljning blåplan höst 2020

Tjänsteutlåtande, Blåplan 2017-2030- uppföljning 2020

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Emma Mattsson, Klk

För kännedom: Isabelle Eriksson, sbf                                                                                                    
Madeleine Larsson, Klk                                                                                                      
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Uppföljning av 

Miljöprogram Fokusområde Förbättra vattenkvaliteten i Östersjön 2014 - höst 2020 

Blåplan 2017 - höst 2020
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Uppföljning Miljöprogram Fokusområde: Förbättra vattenkvaliteten i Östersjön 2014 - 2020

 Åtgärden har genomförts eller har kommit 
långt i arbetet med att förbättra innehållet i 
åtgärden. Några åtgärder har betydligt bättre 
resultat än tidigare.

 Åtgärden har påbörjats och kan ha kommit olika 
långt i processen eller genomförandet. Några åtgärder 
har aktualiserats och kunskapen finns, men frågan är 
inte prioriterad utifrån resurser eller är inte samkörda 
med andra åtaganden.

 Åtgärden har inte påbörjats och inte heller 
har någon information, implementering eller 
utbildning genomförts. Frågan finns men 
behandlas inte och är inte heller medvetandegjord.

Förbättra vattenkvaliteten i 
Östersjön

Processen Kommentar – Vad har genomförts? Förändring

Öka kunskap om människans påverkan 
på det marina ekosystemet hos 
stadens invånare, 
verksamhetsutövare, lokala näringsliv 
och besökare 

Pågår kontinuerligt
Kampanj genomförts Miljösmart i skärgården 2014 – 2016.

Östersjötema årskurs 9 genomförts 2014 – 2016.

Artiklar varje år i Viktigt i Vaxholm.

Planera för hållbara vattenmiljöer 
genom arbete med avlopp - och 
dagvattenfrågor Pågår

Planenhet utreder dagvattenfrågan i detaljplanerna samt i lokala åtgärdsprogram för 3 
vattenförekomster där en punktkälla är urban markanvändning.

Roslagsvatten ansvarar för verksamhetsområde dagvatten och avlopp.

SRMH har tillsyn av enskilda avlopp och åtgärder för de som inte är godkända. 
Idag 2019 är 79 % godkända.

”Vaxholms Blåplan” är antagen (juni 2017).

Officersparken installerats mindre anläggning för omhändertagande av dagvatten 2016.

Förbereder en förstudie för att bryta upp en dagvattenledning i Johannesbergsparken (2020 – 2021 
Roslagsvatten).

Arbeta för anslutning av vatten och 
avlopp till Käppala reningsverk

Avslutats Beslut har fattats av Vaxholmsvatten att istället arbeta för andra alternativa anslutningar, vilket 
utreds av Roslagsvatten. 
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Planera för hållbar lokalisering och 
skötsel av marina verksamheter, så att 
miljökvalitetsnormerna nås

Pågår SRMH har tillsyn av marina verksamheter.

Planenhet planerar för verksamheter på detaljplanenivå.

I Blåplanen finns åtgärder för marina verksamheter samt att målen för miljökvalitetsnormerna nås.

Intern inrättad Vatten- och båtgrupp.

Ge skolor och förskolor goda 
förutsättningar att arbeta med 
vattenrelaterade frågor utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv

Pågår

Antagen agenda för ekologisk hållbarhet 2016 - 2018 med förlängning till 2021 som gäller för 
utbildningsförvaltningen. Utmärkelsen ” Årets vattenskola 2017” gick till Kronängsskolan.

Samverka med olika aktörer runt 
alternativ som grönt båtliv, hållbar 
turism

Pågår Turistbyrån har ansvaret.

Grönt Båtliv, folder har getts ut årligen sedan 2016.

Samarbeta med andra kustkommuner i 
frågor runt havs- och vattenmiljöer

Pågår Projekt med Race for the Baltic, Baltic Sea Accelerator, Östersjöinitiativet

Medlemmar i Svealands kustvattenförbund

Uppstart med vattenmöte före nordost nätverk sam vattenmöte hela länet feb 2018 runt 
vattenkvalitet. Samverkan kan fördjupas och fokusera i angelägna frågor. 

Båtskrot samverkan 2019 - 2020
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Uppföljning Blåplanen 2017 - 2020

 Åtgärden har genomförts eller har kommit 
långt i arbetet med att förbättra innehållet i 
åtgärden. Några åtgärder har betydligt bättre 
resultat än tidigare.

 Åtgärden har påbörjats och kan ha kommit olika 
långt i processen eller genomförandet. Några åtgärder 
har aktualiserats och kunskapen finns, men frågan är 
inte prioriterad utifrån resurser eller är inte samkörda 
med andra åtaganden.

 Åtgärden har inte påbörjats och inte heller 
har någon information, implementering eller 
utbildning genomförts. Frågan finns men 
behandlas inte och är inte heller medvetandegjord.

STRATEGISKA ÅTGÄRDER PROCESSEN KOMMENTAR – VAD HAR GENOMFÖRTS FÖRÄNDRING

Vaxholms vatten

Restaurera våtmarken Eriksömaren, 
Vaxön

Avslutat 2019 Restaurering med stöd av bidrag (LONA och LOVA). Behöver kontinuerlig drift.

En folder togs fram 2018.

Skapa en lekmiljö för fisk, Söderby 
träsk Bogesundslandet

Avslutat 2020 Med bidrag från Jordbruksverket genomförde Sportfiskarna tillsammans med Statens 
Fastighetsverk projektet ”Gäddfabriken”.

Fredning är ännu inte beslutad. 

Inventera, bevara och restaurera 
Resarö våtmark

Ej påbörjat Staden har inte rådighet över marken pga. flera markägare. Kan behövas för rening av dagvatten vid 
exploatering av Resarö Mitt.

Inventera, bevara och restaurera 
Överby våtmark

Ej påbörjat Staden har inte rådighet över marken. 

Sammanfatta rapporten 
”Naturvärdesbedömning av Vaxholms 
kustvatten 2014” för att tillgängliggöra 
informationen 

Avslutat 2018 Slutfördes i samband med restaurering av Eriksömaren.
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UTREDNINGSBEHOV

Inventera sjöar och våtmarkers flora, 
fauna och allmänna miljötillstånd

 Ej påbörjats

Kartlägga förutsättningarna för att 
skapa lekmiljöer för fisk i kommunen, 
främst i Bogesunds vikar men även i 
Killingeviken och Siviken på Resarö

Pågår Fiskinventering genomfördes i Siviken 2019 och Killingeviken 2020. 
Fiskfredningsområde ska instiftats under 2020 i vikarna Ekefjärd, Släpan och Nibbleviken samt   
delar av Tallaröfjärden samt Siviken och ev. Killingeviken.

Arbete med biotopskydd i Siviken pågår.

Kartlägga hur rekryteringen av fisk 
fungerar i kommunen, till exempel i 
vikarna Nibbleviken, Ekefjärd och 
Kyrkfjärden

Pågår Fiskinventering samt fiskfredning (se ovan) med Länsstyrelsen som ansvarig.
Inga åtgärder i Kyrkfjärden.

Sammanställa kväve- och 
fosforbelastning samt 
förbättringsbehov i kg för att uppnå 
miljökvalitetsnormerna i Vaxholms 
vattenförekomster

Pågår Förbättringsbehov och åtgärder tas fram i ett lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomsterna Norra 
och Södra Vaxholmsfjärden samt Kodjupet, där exploatering planeras. Klar höst 2020 med fortsatt 
arbete runt lokala åtgärder.

STRATEGISKA ÅTGÄRDER PROCESSEN KOMMENTAR – VAD HAR GENOMFÖRTS FÖRÄNDRING

Vattenanvändning

Informera fastighetsägare om ansvar 
och underhåll av strandskoningar Ej påbörjats 

Strandskoning= skydd av naturlig strand samt vikten av att behålla strandvegetation som fungerar 
som naturliga vågbrytare för att lokalt minska erosion.

Uppmärksamma Länsstyrelsen på 
vikten av att informera och föra en 
dialog med rederier och 
fritidsbåtsägare om erosionseffekter 
av vågsvall

Ej påbörjats
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Ta fram en klimatanpassningsplan Ej påbörjats Kan eventuellt ersättas med en sårbarhetsanalys.

Medverka i framtagning av regional 
vattenförsörjningsplan

Avslutats Vaxholm var remissinstans och lämnade in synpunkter. Men ingick inte i någon arbetsgrupp. Staden 
får allt sitt dricksvatten från Norrvatten och har inga egna grundvattenmagasin. Staden har en 
nödvattenplan (2020).

UTREDNINGSBEHOV

En inventering av kommunens 
samtliga båtplatser bör göras 

Ej påbörjats I arbetet med Blåplanen framkom att nuvarande uppgifter från tidigare inventering inte är 
tillräckliga.

Kartläggning av båtplatser ger möjlighet att se över konnektivitet (spridningskorridor för marina 
djur) i strandzonen.

En inventering av kommunens 
samtliga båtuppläggningsplatser bör 
göras

Ej påbörjats I arbetet med blåplanen framkom att nuvarande uppgifter från tidigare inventering inte är 
tillräckliga.

Undersöka större områden för 
båtuppläggning på ny lämplig plats

Delvis påbörjats På Vaxön ska alltid alternativ användning vägas mot behovet av båtuppläggningsplats.

I planläggning av detaljplaner kommer frågor upp om markanvändning.

Verka för att i samarbete med berörda 
grannkommuner och aktörer studera 
möjligheterna till utökad 
kollektivtrafik på vatten. 

Påbörjats Pendelbåtsförsök i 3 år startade 17 augusti 2020. Trafiken går från Grenadjärsbryggan via 
hotellhörnan till Sthlm. Samverkan sker med Regionen, SL.

Utreda lokalisering av nya gästplatser 
vid brygga för att förbättra möjligheter 
för öbor med egen båt att nå 
stadskärna, kollektivtrafik, aktiviteter, 
service och friluftsliv

Delvis påbörjats I planläggning av detaljplaner kommer frågor upp om markanvändning. I kommande ÖP 
aktualiseras frågan.

Inventera erosionsskadade stränder i 
kommunen

Delvis påbörjats Erosionskänsliga områden kommer att uppmärksammas. Identifiering av områden kommer att ske 
inför nya ÖP.
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STRATEGISKA ÅTGÄRDER PROCESSEN KOMMENTAR – VAD HAR GENOMFÖRTS FÖRÄNDRING

Vattenkvalitet

Genomföra lokal och regional dialog 
för att underlätta åtgärder för minskat 
näringsläckage från jordbruk

Påbörjats SRMH tillsyn har ett projekt under 2020 - 2021 för gödselhantering – lagring, hur förvaras foder, 
hagarna där hästarna (kor, får) vistas med vegetation och närhet till vattendrag.

Verka för att utveckla hållbara 
lösningar för områden som inte är 
anslutna till kommunalt VA

Pågår kontinuerligt SRMH bedriver tillsyn och ålägger fastighetsägare att åtgärda om enskilt avlopp inte är godkänt dvs. 
ett lagkrav. 

Vaxholm är ett högskyddsnivå område (ej inlandet på Bogesund) och har större lagkrav.

Samverka med andra kommuner kring 
enskilda avlopp anpassade till 
skärgårdens förutsättningar

Pågår kontinuerligt SRMH bedriver tillsyn. 

Nordost kommunerna har ett nätverk med bland annat. handledning o bedömning av avlopp. 
Riktlinjer o prövning är processer. 

Hav o Vatten myndighet har en ny vägledning, som säkerställer att tillsyn och prövning ska bli 
likartat.

Verka för den bästa lösningen för att 
utöka Vaxholms stads kapacitet när 
det gäller avloppsrening

Pågår Beslut har fattats av Vaxholmsvatten att istället arbeta för andra alternativa anslutningar, vilket 
utreds av Roslagsvatten.

Verka för att öka användningen av 
latrintömningsstationer i Stockholms 
skärgård genom information till 
fritidsbåtsägare och båtklubbar i 
samverkan med övriga 
skärgårdskommuner

Pågår Uppdaterade båtfolder i Gästhamnen varje år.  Ingår i regionalt nätverk om infrastruktur för 
tömningsstationer.

Transportstyrelsen har en webbsida/app för båtägare om lokalisering av tömningsstationer.

Förbättra funktion och 
användarvänlighet av de kommunala 
latrintömningsstationerna

Pågår kontinuerligt 

Öka bredden av åtgärder som fångar 
upp näringsämnen och miljöfarliga 

Pågår kontinuerligt En ny dagvattenstrategi är antagen (sep 2019). I planläggning av detaljplaner lyfts frågan om 
dagvatten och oftast görs en dagvattenutredning
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ämnen från dagvatten och genomförs i 
utpekade områden på Vaxön

De utpekade områdena är fyra större delavrinningsområdena kartlagda av konsultbolaget Tyrens 

(2012).

Informera båtägare om alternativ till 
båtbottenfärger

Delvis påbörjats Detta har inte gjorts på flera år. Kan ske i samband med tillsyn av båtklubbarna.

Verka för att minska andelen marint 
skräp och mikroplaster genom 
aktiviteter och kampanjer gentemot 
medborgare och turister

Ej påbörjats Detta kan till exempel ske genom olika projekt.

Miljösmart i skärgården genomförde 2014 - 2017 med inbjudna aktörer för att informera om 
miljöfrågor vid Vaxholms kaj.

Utför skräprensning i kommunens 
vattenområden 

Pågår Prioriterade områden är främst de känsliga vikarna Nibbleviken, Säbyviken, Ekefjärd, 
Stensundsmaren och Karlsuddsviken.

Sedan 2018 rensar dykare speciella platser i sitt projekt ”Rena bottnar”.

Identifiera och belysa vid revidering av 
den kommunala avfallsplanen hur 
avfallshanteringen kan bidra till att 
minska uppkomsten av marint skräp 
och mikroplaster samt sätta upp 
målsättningar 

Pågår En ny avfallsplan tas fram med Roslagsvatten som projektägare. 

UTREDNINGSBEHOV

Inventera jordbruksdiken för att 
identifiera områden som är lämpliga 
för anläggande av skyddszoner

Ej påbörjats Detta är en lämplig åtgärd för att minska läckage av gödande ämnen  
Tillsyn av SRMH, som endast arbetar med dålig hantering av gödsel (Jordbrukets förordning, MB 
försiktighetsprincip)

Kan lyftas fram i fysisk planering via dagvattenhantering 

Undersöka om anpassad gödsling kan 
användas i kommunen och om 
markägare /arrendatorer kan tänka sig 
använda metoden

Ej påbörjats Ansvarsområde ingår inte i SRMH s tillsyn. Avses åtgärden kommunens mark inkl. parkområden så 
är detta inte inarbetat i avtalen.

Tillsyn på golfbanor gäller främst bekämpningsmedel.
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Inventera antalet båtar i kommunen 
med behov och möjlighet att tömma 
toalettavfall

Ej påbörjats

Samordna lämpliga lokaliseringar för 
nya latrintömningsstationer i 
samarbete med båtklubbar och 
grannkommuner

Delvis påbörjats Förslag finns om Rindö hamn. Är kommunicerat med privat markägare. 

Gör övergripande 
dagvattenutredningar på tätbebyggda 
öarna Resarö, Rindö och eventuellt 
Kullön

Delvis påbörjats Dagvattenutredningar ska identifiera delavrinningsområden och ytkategorier för bästa 
kostnadseffektivitet av åtgärder. Pågår en dialog i samband med nya ÖP. 

En dagvattenstrategi är antagen (sep 2019). Lokalt åtgärdsprogram för 3 vattenförekomster tas 
fram.

Förstudie 2021 i Johannesbergsparken om dagvattenledningens funktion och eventuellt anläggande 
av ett svämdike. 

Följ upp utredningen ”Föroreningar i 
dagvatten på Vaxön” som togs fram i 
samband med Vaxholms VA-plan 

Ej påbörjats Detta kan ske i form av en handlingsplan.

Identifiera lämpliga lokaliseringar för 
båtbottentvätt och spolplatta i 
samarbete med marina aktörer aktiva i 
kommunen, samt grannkommuner

Påbörjats I ny ÖP pekas ut marina verksamheter där båtbottentvätt kan lokaliseras.

Tillsyn sker av båtklubbarnas verksamhet.

Inventera hur avfallshanteringen sker i 
fritidsbåtshamnar och marinor i syfte 
att belysa behovet av fler åtgärder för 
omhändertagande av skräp 

Pågår Detta kan vara t. ex. fler återvinningsstationer, ökad tömningsfrekvens och möjlighet att lämna 
grovavfall till en mobil tömningsstation.

En ny avfallsplan tas fram med Roslagsvatten som projektägare.
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STRATEGISKA ÅTGÄRDER PROCESSEN KOMMENTAR – VAD HAR GENOMFÖRTS FÖRÄNDRING

Näringsliv, friluftsliv och 
kulturmiljö

Utveckla befintlig näringslivsstrategi 
avseende de maritima näringarna

Påbörjats Näringslivsstrateg tillsammans med näringslivsberedningen tar fram en ny strategi där maritima 
näringar beaktas.

    

Verka för fler promenadstråk och 
strandpromenader som sträcker sig 
längs kommunens olika öar och som 
förstärker kontakten med vattnet

Pågår kontinuerligt I program för Vaxön redovisas en möjlig sträckning för en sammanhållen strandpromenad för 
Vaxön. I samtliga nya detaljplaner på Vaxön och Rindö har man säkerställt tillgänglighet till 
stränderna.

I planläggning av detaljplaner beaktas ett flertal faktorer där rekreation och grönt stråk är en 
betydelsefull del.

UTREDNINGSBEHOV

Inventera Vaxholms marina näringsliv Ej påbörjats I den bemärkelsen att staden inte vet vilka företag och vilka behov de har.

Undersök potentialen för odling av 
musslor och alger i norra delarna av 
Vaxholm 

Ej påbörjats

Inventera marina kulturmiljöer i 
Vaxholm för att bestämma dess 
naturvärden och beskriva dem mer 
ingående till framtida planer

Ej påbörjat .

Lokalisera marina kulturmiljöerna i 
Vaxholm med en stor potential för 
turism

Ej påbörjats Detta kunskapsunderlag kan tas fram i samarbete med till exempel Riksantikvarieämbetet. 
Fästningsmuseet på land marknadsförs som turistattraktion med hjälp av kartor och 
informationsmaterial.
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STRATEGISKA ÅTGÄRDER PROCESSEN KOMMENTAR – VAD HAR GENOMFÖRTS FÖRÄNDRING

Mellankommunal, regional och 
nationell samverkan
Bör fortsätta verka i de nätverk och 
projekt som är etablerade, samt vara 
öppen för nya samarbeten

Pågår kontinuerligt Samarbeten kan till exempel innebära gemensamma bidragsansökningar eller koordinering och 
informationsutbyte kring åtgärder. Förväntningar på andra aktörer på alla nivåer är hög, då 
möjlighet att få igenom förändringar ökar när flera arbetar mot samma mål.

Medlemmar i Svealands kustvattenförbund
Uppstart med vattenmöte nordost nätverk sam vattenmöte hela länet feb 2018 runt vattenkvalitet.
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Sammanfattande bedömning

0 2 4 6 8 10 12

VAXHOLMS VATTEN 

åtgärder

utredningsbehov

VATTENANVÄNDNING

åtgärder

utredningsbehov

VATTENKVALITET

åtgärder

utredningsbehov

NÄRINGSLIV, FRILUFTSLIV och KULTURMILJÖ

åtgärder

utredningsbehov

MELLANKOMMUNAL, REGIONAL och NATIONELL SAMVERKAN

Ej påbörjad Delvis påbörjad Påbörjad Delvis genomförd Genomförd

Processen inom olika övergripande områden

Diagrammet visar flera åtgärder och utredningar har genomförts de senaste 3,5 åren, speciellt inom området Vaxholms vatten. Många fler är delvis 
pågående och några av dess sker kontinuerligt t.ex. tillsyn gällande vattenkvalitet. Dock finns ett flertal insatser som behöver genomföras de närmsta 
åren för att nå miljökvalitetsnormerna (MKN) till 2027. Det innebär att Vaxholms vattenförekomster ska ha god ekologisk och kemisk status.
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"Låddiagrammet" visar variationen i processen gällande åtgärder och utredningsbehov samt deras relation till varandra.

Diagrammet visar variationen mellan processerna och här syns tydligare att några är genomföra, men många fler behöver påbörjas.

Följande kan utvecklas

 Samverkan mellan olika aktörer inkl. tillsynsmyndighet och VA bolag
 Bedömning av prioriteringar gällande åtgärder och utredningsbehov
 Utvärdering av effekter för olika åtgärder och utredningar
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2021-01-20

Änr KS 2017/110.214
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 9 Rindö hamn etapp 4, Dp 419, planavtal

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Planchef får teckna planavtal för Rindö hamn etapp 4 med Tornstaden Rindö Nr 1 AB samt godkänner 
bilagt förslag till planavtal.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Rindö hamn etapp 4, del 
av Rindö 3:378, enligt ordförandebeslut 2017-06-15, KS § 15/2017-09-14. Planuppdraget gavs 
ursprungligen för att genomföra en del av det avtal som tecknades med Vasallen i maj 2017 och som gav 
kommunen rätt att under vissa omständigheter köpa mark av Vasallen för att bygga bostäder. 

I samband med att kommunen tecknat ett köpeavtal med Tornstaden för befintlig Rindö skola tecknades 
också en överenskommelse som innebär att kommunen häver sin rätt att köpa marken inom Rindö 
hamn etapp 4; till förmån för Tornstaden. Vasallen är markägare men Tornstaden har köpeavtal med 
Vasallen och avser att exploatera fastigheten på motsvarande sätt som var tänkt för fastigheten där 
befintlig Rindö skola finns. För att möjliggöra Tornstadens ambition fordras ett planavtal mellan 
kommunen och Tornstaden.

Planarbetet ska bekostas av den som har nytta av detaljplanen, så det krävs ett planavtal med 
exploatören av området för framtagande av detaljplanen.  Planavtalet reglerar förutsättningar och 
kostnadsfördelning för planarbetet. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2020-12-21
Utkast till planavtal Rindö hamn etapp 4 
Preliminär tidsplan för del av Rindö 3:378, Dp 419

Kopia på beslutet till
För kännedom: Kristina Henschen, stadsbyggnadsförvaltningen                                                     

Jan Edlund, Tornstaden Rindö Nr 1 AB                                                                     
Leif Rytter, Vasallen Vaxholm AB
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Tjänsteutlåtande
2020-12-21

Änr KS 2017/110.214
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

Rindö hamn etapp 4, Dp 419, planavtal

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att planchef får teckna 
planavtal för Rindö hamn etapp 4 med Tornstaden Rindö Nr 1 AB samt godkänner bilagdt förslag till 
planavtal.

Sammanfattning
Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Rindö hamn etapp 4, del 
av Rindö 3:378, enligt ordförandebeslut 2017-06-15, KS § 15/2017-09-14. Planuppdraget gavs 
ursprungligen för att genomföra en del av det avtal som tecknades med Vasallen i maj 2017 och som gav 
kommunen rätt att under vissa omständigheter köpa mark av Vasallen för att bygga bostäder. 

I samband med att kommunen tecknat ett köpeavtal med Tornstaden för befintlig Rindö skola tecknades 
också en överenskommelse som innebär att kommunen häver sin rätt att köpa marken inom Rindö 
hamn etapp 4; till förmån för Tornstaden. Vasallen är markägare men Tornstaden har köpeavtal med 
Vasallen och avser att exploatera fastigheten på motsvarande sätt som var tänkt för fastigheten där 
befintlig Rindö skola finns. För att möjliggöra Tornstadens ambition fordras ett planavtal mellan 
kommunen och Tornstaden.

Planarbetet ska bekostas av den som har nytta av detaljplanen, så det krävs ett planavtal med 
exploatören av området för framtagande av detaljplanen.  Planavtalet reglerar förutsättningar och 
kostnadsfördelning för planarbetet. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2020-12-21

Utkast till planavtal Rindö hamn etapp 4 

Preliminär tidsplan för del av Rindö 3:378, Dp 419

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Kristina Henschen, stadsbyggnadsförvaltningen                                                     

Jan Edlund, Tornstaden Rindö Nr 1 AB                                                                     
Leif Rytter, Vasallen Vaxholm AB

Stadsbyggnadsförvaltningen
Kristina Henschen
Planchef
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Tjänsteutlåtande
2020-12-21

Änr KS 2017/110.214
2 av 2
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1

Mellan Vaxholms stad, 212000-2908, (Kommunen) och Tornstaden Rindö Nr 1 AB, 559091-4619 
(Fastighetsägaren) har ingåtts följande       
                            

                                            PLANAVTAL 

§ 1  Avtalets syfte
Fastighetsägaren vill ändra den enligt gällande detaljplan, Dp 323, tillåtna användningen av del av Rindö 
3:378. Tillåten användning är ”Militärt regementsområde för bostäder, kontor, värmecentral, 
reningsverk mm.” Dp 323 reglerar också att marken inom området ska vara i en ägares hand. 

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att påbörja planläggning av del av fastigheten Rindö 3:378 
inom Rindö hamn, del av Oskar Fredriksborg genom delegeringsbeslut 2017-06-15, anmält till 
Kommunstyrelsen i Vaxholms stad KS 2017-09-14, §97, Dp 419.

Målsättningen med detaljplanearbetet är att bebygga fastigheten med bostäder, en rimlig byggrätt 
motsvarande 1500 kvm BYA, 17 meter nockhöjd, exklusive ventilationsutrymmen, skorsten, med mera.
  
Genom detta avtal regleras fördelning av ansvar och kostnader mellan parterna.

§ 2  Planområde
Kommunen avgör ensidigt planområdets omfattning under handläggningen av detaljplanearbetet.

§ 3 Kommunens åtagande
Kommunen ansvarar för att ta fram detaljplanehandlingar, utredningar och det övriga underlag som 
behövs för detaljplanens framtagande. Kommunen svarar också för planens formella handläggning 
fram till laga kraft.

§ 4 Fastighetsägarens åtagande
Fastighetsägaren deltar i projektmöten och anlitar vid behov kompetens som tar fram utredningar, 
underlag, illustrationer med mera som krävs för detaljplanens framtagande.

§ 5   Ersättning 
Fastighetsägaren ska ersätta Kommunen enligt löpande räkning för Kommunens samtliga verifierade 
kostnader förenade med framtagande av detaljplaneförslaget.

Ersättning till Kommunens egen personal utgår i enlighet med taxa beslutad av kommunfullmäktige i 
Vaxholms stad. Timtaxan är för närvarande 1400 kr per person och timme exklusive moms. Ersättning i 
övrigt utgår för verifierade självkostnader.

Kommunen är inte skyldig att ersätta Fastighetsägaren för nedlagda utredningskostnader eller andra 
kostnader med anledning av detta avtal. 

§ 6  Betalnings- och faktureringsvillkor 
Kommunen fakturerar Fastighetsägaren kvartalsvis i efterskott. Betalning ska ske senast 30 dagar efter  
utställd faktura.
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt Räntelagen §6.  

                                                                                                                                       Signaturer

                                                                                                                                        …………      …………..  ……………
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2

§ 7  Avbrytande av planarbete
Om någon av parterna vill avbryta planarbetet ska detta omedelbart skriftligt meddelas den andra 
parten. Om Fastighetsägaren vill avbryta planarbetet har Kommunen rätt till ersättning för verifierande 
kostnader.

Om Fastighetsägaren inte fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal och inte vidtar rättelse inom två 
veckor från skriftligt meddelande från Kommunen, har Kommunen rätt att avbryta planarbetet och från 
Fastighetsägaren få ersättning för verifierade kostnader. 

Om det visar sig att förutsättningar saknas för att en detaljplan, med det innehåll som anges i § 1 i detta 
avtal, ska kunna antas av kommunfullmäktige i Vaxholms stad respektive vinna laga kraft har ingendera 
parten rätt till ersättning från den andre för kostnader utöver vad som framgår av detta avtal.

§ 8  Planavgift
l och med detta avtal är Fastighetsägaren befriad från planavgift i samband med bygglovsbeslut för 
bygglov för ändrad användning på fastigheten.

§ 9  Tidsplan
Kommunen ska verka för att ta fram detaljplanen enligt den tidsplan som bilagts detta avtal, bilaga 1.

Fastighetsägaren är medveten om och godkänner att Kommunen kan komma att justera tidsplanen 
under handläggningen av detaljplaneärendet.

§ 10  Tvist
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.

§ 11   Överlåtelse av avtal
Detta avtal och häri reglerade förpliktelser får inte i sin helhet eller till viss del av Fastighetsägaren 
överlåtas på annan utan Kommunens skriftliga medgivande.

§ 12  Ändringar och tillägg
Ändringar av eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av behöriga företrädare för 
båda parterna för att vara gällande.

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt.

För Vaxholms stad                                                                           För Tornstaden Rindö Nr 1 AB

………………………………………….                               ………………………………………….
Ort, Datum                                                                                        Ort, Datum

………………………………………….                               …………………………………………
Kristina Henschen, Planchef                               Jan Edlund, VD
                                                                                       
Vasallen Vaxholm AB (publ), org nr 556678-9706, bekräftar för egen del detta planavtal i samtliga delar.

………………………………………….                              
Ort, Datum                                                                                        

………………………………………….
Leif Rytter, VD
Bilaga 1: Preliminär tidsplan för del av Rindö 3:378, Vaxholms stad, Dp 419
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2020-10-07
Änr KS 2017/110.214
Bilaga 1 till planavtal

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

Stadsbyggnadsförvaltningen   
  
 
   

Preliminär tidsplan för del av Rindö 3:378, Vaxholms stad, Dp 419

2020

Q4 Kommunstyrelsen beslutar att planchef får teckna planavtal med 
fastighetsägaren

2021

Q1 Start-PM tas fram

Q2-Q4 Samrådshandlingar tas fram

2022

Q1 Planerat samråd

Q2-Q4 Samrådsredogörelse och granskningshandlingar tas fram

2023

Q1 Planerad granskning

Q3 Kommunstyrelsen godkänner och Kommunfullmäktige antar planen
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-01-20

Änr KS 2020/120.813
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 3 Svar på motion från (MP m f)l: Hållbart båtliv för båtägare

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Waxholmspartiet m.fl. har lämnat in en motion angående hållbart båtliv för 
båtägare. Vaxholms stad och SRMH stöttar initiativet och anser att efterfrågad information redan finns 
att tillgå.  

Utvecklingen av hållbara metoder för båtägare är en pågående process, vars uppdateringar sker löpande 
med tiden. Att ta fram en fysisk miljöpolicy för båtlivet skulle innebära föråldrad information från 
början. Informationen i given miljöpolicy skulle snabbt bli inaktuell eftersom uppdateringar sker 
kontinuerligt på marknaden. Kommunen har som uppdrag att informera om och möjliggöra hållbara 
lösningar genom tillsyn samt guidning. 

Yrkanden
Anna-Lena Nordén (WP) yrkar att ärendet återremitteras med motivering i enlighet med bilaga 1 till 
protokollet.

Peter Lindqvist (-) instämmer i Anna-Lena Nordéns (WP) yrkande.

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet 
ska återremitteras och finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde.

Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av arbetsutskottet:

Ja röstar: den som vill att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Nej röstar: den som vill att ärendet ska återremitteras. 

Omröstningsresultat
Ja= Anders Garstål (S), Lars Lindgren (M), Michael Baumgarten (L), Per-Eric Grön (M) samt 
Malin Forsbrand (C)

Nej= Anna-Lena Nordén (WP) samt Peter Lindqvist (-)

Ordföranden finner att arbetsutskottet med 5 ja-röster mot 2 nej-röster bifaller förvaltningens 
beslutsförslag.
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Protokoll
2021-01-20

2 av 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Reservationer
Anna-Lena Nordén (WP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande i enlighet med bilaga 1 
till protokollet. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Svar på motion från (MP m.fl.): Hållbart båtliv för båtägare 2020-09-04
Motion, Hållbart båtliv för båtägare, 2020-06-01

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Emma Mattsson, Hållbarhetsenheten 

För kännedom: Madeleine Larsson, Kommunledningskontoret 
Lars Lindqvist, Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddskontor
lars.lindgvist@srmh.se (Bifoga tjänsteutlåtandet tillsammans med beslutet)
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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Svar på motion angående Hållbart båtliv för båtägare (MP, V, WP 
m.fl.)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta;

Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet

Sammanfattning
Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Waxholmspartiet m.fl. har lämnat in en motion angående hållbart båtliv för 
båtägare. Vaxholms stad och SRMH stöttar initiativet och anser att efterfrågad information redan finns 
att tillgå.  

Utvecklingen av hållbara metoder för båtägare är en pågående process, vars uppdateringar sker löpande 
med tiden. Att ta fram en fysisk miljöpolicy för båtlivet skulle innebära föråldrad information från 
början. Informationen i given miljöpolicy skulle snabbt bli inaktuell eftersom uppdateringar sker 
kontinuerligt på marknaden. Kommunen har som uppdrag att informera om och möjliggöra hållbara 
lösningar genom tillsyn samt guidning. 

Bakgrund
Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Waxholmspartiet m.fl. yrkar på att kommunen i samarbete med Vaxholms 
båtklubbar, marinor och båtvarv tar fram en miljöpolicy. De lyfter vikten av båtlivet som en viktig 
möjlighet till rekreation, naturupplevelse samt bidrag till folkhälsan. Partierna yrkar att miljöpolicyn 
sammanställs i en miljöguide, gällande vinter och sommar, tillgänglig i tryckt samt digital version. 

I nuläget finns information om hållbart båtliv på kommunens hemsida inklusive länkar till aktuella 
myndigheter. Partierna påpekar att det är splittrad information och att ett sammanhållande dokument 
med råd och riktlinjer saknas. Vaxholms stad och SRMH  ställer sig bakom behovet av samlad 
information och lyfter fördelen med online-baserad tillgång som snabbt kan uppdateras vid behov. 

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad ser allvarligt på de risker båtlivet för med sig i förhållande till miljöpåverkan. Varje 
sommar ger kommunen därför ut en folder, Grönt båtliv, med information och tips om hur båtägare kan 
ta hand om sin båt på bästa miljövänliga sätt. Utöver foldern finns alltid information på Vaxholms stads 

Kommunledningskontoret
Emma Mattsson
Vattenstrateg/projektledare
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hemsida, med text och länkar till myndigheter så som Transportstyrelsen, Hav- och Vattenmyndigheten 
och SRMH. Kommunen ser ett behov av uppdatering samt organisering av länkar och lättillgängligöra 
informationen löpande. 

Avseende vattenfrågor som given motion berör krävs samarbete. SRMH har genom MSL 
(Miljösamverkan i Stockholms län) ett samarbete med länsstyrelsen och alla kustkommuner i länet samt 
med kommunerna runt Mälaren. Skriftliga råd, som är anpassade till Stockholms skärgård, har tagits 
fram genom MSL. Dessa råd finns tillgängliga via länkar.

Att ta fram en informationsskrift enbart för Vaxholm visar inte på den enighet som finns i länet för att ha 
ett levande och miljövänligt båtliv. Därav vill Vaxholms stad fortsatt hänvisa till den information som 
finns från MSL, Transportstyrelsen och Hav- & vattenmyndigheten. Det kan kommunen göra genom att:

 Uppdatera hemsidan & länkar till information från MSL, Transportstyrelsen samt Hav- och 
vattenmyndigheten.

 Addera länk till SRMH:s hemsida på Vaxholms stads hemsida.

Kommunen vill påpeka att ämnet är av yttersta vikt  och att efterfrågad information till en miljöpolicy 
redan finns att hämta via kommunens hemsida. Det kräver mycket tid och i förhållande till tidsåtgången 
kommer policyn att vara utdaterad från start då informationsflödet inom hållbart båtliv är högt. 
Kommunens uppdrag ligger i att informera om åtgärder för ett hållbart båtliv vilket är ett pågående 
projekt som utförs tillsammans med SRMH, vilka står för tillsyn. 

Bedömning
Vaxholms stad anser att ett hållbart båtliv bäst uppnås på fortsatt vis via länkar och information på 
kommunens hemsida. Det kräver att informationen på kommunens hemsida blir uppdaterad och bättre 
strukturerad så den blir lättare att hitta för enskilda båtägare, båtklubbar och marinor. 

Måluppfyllelse
Vaxholms stad anser att det är av angelägenhet att båtlivet fortsätter i hållbar riktning. För att kunna 
vara uppdaterade är det nödvändigt att kommunen möjliggör för snabba förändringar. Arbetet med ett 
hållbart båtliv är i linje med beslutad Blåplan och det globala hållbarhetsmålet 14 (Bevara och nyttja 
haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling). SRMH arbetar för 
kommunen med bland annat tillsyn av hamnar och varv, båtuppläggningsplatser och användning av 
båtfärg, för att bidra till en god livsmiljö för medborgarna samt en ekologiskt hållbar framtid.

Finansiering
För att genomföra uppdatering av information på kommunens hemsida behöver tid avsättas vilket sker 
inom ram. 

Uppföljning och utvärdering
Löpande möten med kommunens båtgrupp sker under året. Gruppen tillåter kontinuerlig uppföljning 
och utvärdering, som jämförs med tidigare åtgärder. Inför varje sommar sammanställs en folder med 
information om konkreta åtgärder för ett hållbart båtliv. Det är ett sätt för kommunen att årligen ge 
uppdatering och möjliggöra att aktuell information finns tillgänglig för medborgarna. 
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Handlingar i ärendet
Svar angående motion om Hållbart båtliv för båtägare (MP, V, WP m.fl.), 2020-09-03

Hållbart båtliv för båtägare, 2020-06-01

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Kommunledningskontoret, Vaxholms stad 
Emma Mattsson, Hållbarhetsenheten 

För kännedom: Madeleine Larsson, Kommunledningskontoret 

Lars Lindqvist, Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddskontor
lars.lindgvist@srmh.se 
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Bilaga 1, AU 2021-01-20/§ 3

                                        Återremiss

Angående Motion Hållbart båtliv för båtägare punkten 3

Waxholmspartiet yrkar Återremiss då vi anser att motionen ej är besvarad.

 Att vi anser att den nuvarande miljöpolicy behöver uppdateras och ha en
rubrik gällande hållbart båtliv som innehåller att det framtida båtlivet
i Vaxholm ska utvecklas på ett mer hållbart sätt och att minska negativa
påverkan på naturmiljön och att förbättra vattenkvalitén i skärgården.
För att utvecklingen av mera hållbart båtliv krävs att alla marinor och
båtklubbar tar ett större miljöansvar för hantering av avfall och
kemikalier.

 Att vi tar fram en ny broschyr med fakta och tips för ett miljövänligt
båtliv.  som finns tillgänglig som folder och kan delas ut till båtägare
i kommunen, båtklubbar osv samt går att ladda ned som PDF från vår
hemsida.  

Anna-Lena Nordén

Waxholmspartiet
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 4 Remissvar Länsstyrelsens strategi för friluftsliv i Stockholms län

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Remissvar i enlighet med tjänsteutlåtandet överlämnas. 

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad ser det som positivt att friluftsfrågorna lyfts fram regionalt. Det är värdefullt att få en 
gemensam grund för det fortsatta arbetet. För att få flera grupper att komma ut i naturen och komma 
igång med friluftsliv är det önskvärt att strategin på ett tydligare sätt beskriver hur flera grupper kan nås 
och att strategin omfattar mål för detta. Strategin bör även på ett mera konkret sätt beskriva de 
hälsomässiga fördelarna och kopplingen till vård och omsorg. Det framgår inte tydligt vilket ansvar och 
engagemang som Länsstyrelsen är beredd att ta för att driva frågorna. Det omfattar även ett ansvar för 
samordning och finansiering mellan olika statliga instanser för att öka tillgängligheten till statligt ägda 
naturområden.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristina Eriksson, 2020-12-29
Länsstyrelsen missiv till remissen 2020-11-30
Länsstyrelsen förslag till strategi för friluftsliv i Stockholms län

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Länsstyrelsen i Stockholm, stockholm@lansstyrelsen.se (tjänsteutlåtandet 

bifogas vid expediering)

För kännedom: Marie Wiklund kommunchef
Isabelle Eriksson kommunekolog
Hans Larsson, tekniska enheten
Mikaela Lodén, turism och näringsliv
Madeleine Larsson, hållbarhetsenheten
(tjänsteutlåtandet bifogas vid expediering)
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Post: 185 83 Vaxholm
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Remissvar Länsstyrelsens strategi för friluftsliv i Stockholms län 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Remissvar i enlighet med tjänsteutlåtandet överlämnas. 

Sammanfattning
Vaxholms stad ser det som positivt att friluftsfrågorna lyfts fram regionalt. Det är värdefullt att få en 
gemensam grund för det fortsatta arbetet. För att få flera grupper att komma ut i naturen och komma 
igång med friluftsliv är det önskvärt att strategin på ett tydligare sätt beskriver hur flera grupper kan nås 
och att strategin omfattar mål för detta. Strategin bör även på ett mera konkret sätt beskriva de 
hälsomässiga fördelarna och kopplingen till vård och omsorg. Det framgår inte tydligt vilket ansvar och 
engagemang som Länsstyrelsen är beredd att ta för att driva frågorna. Det omfattar även ett ansvar för 
samordning och finansiering mellan olika statliga instanser för att öka tillgängligheten till statligt ägda 
naturområden.

Bakgrund
Vaxholms stad har i en remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län fått möjligheter att lämna synpunkter 
på förslaget till strategi för friluftslivet. Remissen har gått ut till länets samtliga kommuner samt ett antal 
organisationer, förbund och regionala aktörer. Alla länsstyrelser har ett regeringsuppdrag att samordna 
och leda det regionala arbetet med friluftslivspolitiken. Syftet med strategin, som nu är på remiss, är 
bland annat att stärka samordningen. Länsstyrelsen vill särskilt veta om kommunen bedömer att 
föreslagna strategiska områden och mål är relevanta, om de kan fungera som ett stöd i arbetet med 
friluftsfrågor samt om det saknas något insatsområde eller perspektiv i förslaget till strategi.  

Ärendebeskrivning
Hållbarhetsenheten har samordnat remissvaret efter synpunkter från planheten, tekniska enheten samt 
näringsliv- och turism. 

Bedömning
Vaxholms stad ser det som positivt att friluftsfrågorna lyfts fram regionalt. Att definiera och beskriva vad 
vi menar med friluftsliv, men också att tydliggöra en gemensam riktning för friluftsfrågor har ett värde. 

Kommunledningskontoret
Kristina Eriksson
Miljöstrateg
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Strategin kan med fördel kopplas tydligare till det nationella arbetet med mål, nulägesbeskrivning och 
vägledning som finns hos Naturvårdsverket. 

Det framgår inte tydligt om kommunen förväntas anta strategin eller om de strategiska inriktningarna 
och målen bara ska vara vägledande för kommunens fortsatta arbete. 

Länsstyrelsen vill särskilt ha svar påföljande frågeställningar: 

Är de strategiska områdena med mål relevanta? Saknas något, eller bör något strykas/ändras? 
De mål och strategiska områden som lyfts i förslaget bygger på Sveriges friluftsmål och bedöms vara en 
bra utgångspunkt även regionalt. Det är dock först när åtgärder kan preciseras i en handlingsplan som 
det blir tydligt vad målen kan innebära. 

Det saknas också en beskrivning av nuläget i regionen vilket hade underlättat bedömningen om målen 
är relevanta och tillräckliga. Det behövs inte bara en beskrivning av vilka värden för friluftslivet som finns 
i regionen utan också hur vilka brister som finns. Hur kan Länsstyrelsen bidra till att öka tillgängligheten 
till naturområden som är statligt ägda? Ett exempel är möjligheten att ta sig till Bogesundslandet i 
Vaxholm på ett säkert sätt utan bil. Det behövs en samordning mellan flera statliga instanser samt att 
resurser kan tillföras.  

Målen ska följas upp, att mäta är alltid önskvärt, men inte alltid möjligt eller relevant att genomföra på 
lokal nivå. 

Fångar de strategiska områdena samt delmålen era behov, och kommer de fungera som stöd i ert 
arbete? 
Vaxholms stad har idag inte någon funktion som arbetar särskilt med friluftsfrågor, utan frågorna 
sorteras in under olika verksamhetsområden i kommunorganisationen. I strategin beskrivs att en 
fjärdedel av länets kommuner arbetar med att ta fram friluftsplaner. Det vore intressant att få ta del av 
det arbetet, vilket syfte har dessa planer, vilka resurser krävs och hur kan länsstyrelsen stötta mindre 
kommuner i ett sådant arbete, utifrån våra resurser och förmåga. 

I Vaxholm finns goda förutsättningar för ett rikt friluftsliv. Utmaningen är att få flera att upptäcka 
fördelarna med friluftslivet. Att arbeta för ett jämlikt friluftsliv handlar om att hitta sätt att nå nya 
grupper och därmed också få en tydlig koppling till kommunens sociala och hälsoförebyggande arbete. 
Först då kan det bli en prioriterad fråga. 

Saknas det något viktigt insatsområde? 
Vi tolkar det som att med insatsområde avses fokusområde. Det som inte är så tydligt i strategin är 
behovet av kommunikation, marknadsföring, beteendepåverkande åtgärder och metoder för att nå nya 
grupper, där de vistas och på det sätt de kommunicerar. 

Målen kan också mera tydligt kopplas ihop med vård och omsorg, som till exempel ”natur på recept” 
eller som metod för att minska psykisk ohälsa. Då blir det också mera konkret än att ”skapa 
förutsättningar för”.

Saknas det något perspektiv?
För att nå nya grupper behöver normer och bilder av friluftslivet som det ser ut idag breddas. Hur ser 
framtidens friluftsliv ut?  Vad menar vi med friluftsliv och vad omfattas inte. 
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Måluppfyllelse
Arbetet med friluftsfrågor kan kopps till det kommunövergripande målet om att ”Vaxholms stad 
erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens 
resurser.”

Finansiering
Länsstyrelsens strategi omfattar inga tvingande regler eller ekonomiska åtaganden för kommunen. 

Förslagets konsekvenser
Strategin är vägledande och medför inga direkta konsekvenser för kommunens verksamhet 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristina Eriksson, 2020-12-29
Länsstyrelsen missiv till remissen 2020-11-30
Länsstyrelsen förslag till strategi för friluftsliv i Stockholms län

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Länsstyrelsen i Stockholm, stockholm@lansstyrelsen.se

För kännedom: Marie Wiklund kommunchef, Isabelle Eriksson kommunekolog, Hans Larsson 
tekniska enheten, Mikaela Lodén turism och näringsliv, Madeleine Larsson 
hållbarhetschef
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Förord 

Förord kommer i slutliga versionen. 
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Stockholms läns friluftlivsstrategi 

Det finns en fantastisk natur i Stockholms län. Människor mår bra av att 
vistas i naturen. Naturen mår bra av att människor bryr sig om den. 
Friluftsliv bidrar till naturupplevelser, social gemenskap, ökat välbefinnande, 
bättre folkhälsa och regional utveckling. Vår natur och de förtjänster som 
friluftslivet erbjuder är helt enkelt en fantastisk tillgång för oss alla som 
lever och verkar i Stockholms län. Genom ett antal mål och strategiska 
fokusområden pekar den här strategin ut vägen framåt för att fler ska ha 
möjlighet att hitta ut naturen och upptäcka den. 

  

 

MÅL 

I Stockholms län 
ska… 

 

… alla människor ha möjlighet till upplevelser i natur- 
och kulturmiljöer. 

… förutsättningarna för ett rikt och varierat friluftsliv på 
jämlika villkor, för välbefinnande och hälsa, säkerställas 
utan att äventyra natur- och kulturmiljöers alla värden. 

… natur- och kulturmiljöer tillgängliggöras baserat på 
ett hållbart nyttjande av naturen.  

… friluftlivsstrategin främja tvärsektoriell dialog och 
samarbete mellan berörda aktörer. 

  

STRATEGISKA 
FOKUSOMRÅDEN 

 

Ett kunskapsbaserat och systematiskt arbete  
med friluftslivet 
Att skapa förutsättningar för ett kunskapsbaserat och 
kvalitativt arbete med friluftslivet. 

Ett jämlikt friluftsliv som främjar hållbara livsstilar 
Att skapa förutsättningar för en god folkhälsa genom 
friluftsliv. Stärka det vardagsnära friluftslivet och skapa 
jämlika villkor i länet. 

Innovation och dialog för ett hållbart friluftsliv 
Att ge förutsättningar för utvecklingen av friluftslivet i 
länet genom kunskap, kompetensutveckling och 
innovation. 
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Inledning 

De allra flesta upplever att friluftsliv är viktigt för hälsan och gör vardagen 
mer meningsfull. Människors kontakt med naturen har minskat de senaste 
hundra åren. I dagens samhälle spelar friluftslivet en avgörande roll i att 
skapa förståelse för naturen och allt levande. Friluftsliv är en del i att bidra 
till miljömedvetenhet och hållbar utveckling. 

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att samordna och leda det 
regionala arbetet med friluftspolitiken. Friluftslivet är brett och spänner över 
flera politikområden, bland annat politik för naturvård, kulturarv, regional 
tillväxt, jord- och skogsbruk, landsbygdens utveckling, folkhälsa och 
utbildning- och forskning. Även samhällsplanering är en central del i 
friluftslivspolitiken, särskilt för att värna den tätortsnära naturen. Där har 
kommunerna en nyckelroll.  

Utveckling av friluftslivet är beroende av att många aktörer med olika roller 
och ansvar bidrar i arbetet. Det finns därför behov av en gemensam 
övergripande strategi som inkluderar alla berörda målgrupper och som tar 
sikte på friluftspolitiken och de tio nationella målen. Länsstyrelsen 
Stockholm har valt ta fram en strategi för att tydliggöra en riktning i arbetet 
med att förverkliga friluftslivspolitiken i länet. 

Under perioden 2019–2020 har många personer och organisationer varit 
delaktiga i framtagandet av strategin. För att samla in flera olika perspektiv, 
och för att skapa förutsättningar för samverkan, har vi ordnat dialogmöten 
och använt oss av flera olika referensnätverk i arbetet. Utgångspunkten har 
varit de nationella friluftslivsmålen. 

I arbetet har utmaningar, hinder, svagheter och möjligheter identifierats och 
värderats. På detta sätt har vi kunnat ta fram tre strategiska fokusområden 
där vi tillsammans i Stockholms län behöver arbeta mer för att nå 
friluftslivsmålen. I processen har vi också synkat fokusområdena så att de 
går i linje med andra regionala mål och strategier som berör 
friluftslivsmålen.  

Strategins syfte och roll 
Syftet med en regional friluftlivsstrategi är att skapa förutsättningar för att 
stärka genomförandet av den nationella friluftslivspolitiken i Stockholms 
län. Friluftslivsstrategin ska stärka det långsiktiga arbetet med friluftsliv och 
friluftlivspolitiken genom att tydliggöra en effektiv riktning och en 
gemensam målbild för arbetet i Stockholms län. De tre strategiska 
fokusområdena med tillhörande mål bidrar med måluppfyllelse av samtliga 
tio friluftslivsmål.  
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Friluftslivsstrategin är ett dokument att samlas kring. De strategiska 
fokusområden med tillhörande mål som lyfts är gemensamma och alla kan 
bidra, efter egen förmåga. . Då vi är många i Stockholms län som arbetar åt 
samma håll kan vi på så sätt få ett större genomslag för friluftlivspolitiken 
och möjliggöra för utevistelse och upplevelser i natur- och kulturmiljöer för 
alla.  

Friluftlivsstrategi i Stockholms län innehåller tre strategiska fokusområden 
och mål där insatser bedöms vara mest effektiva och nödvändiga för att 
friluftlivsmålen ska vara uppfyllda till år 2030 i Stockholms län. Dessa 
prioriterade strategiska fokusområden behöver kompletteras med handlings-
planer, som tas fram gemensamt av länets aktörer. Handlingsplanerna listar 
prioriterade åtgärder för de kommande fem åren med möjlighet till 
revidering efter halva tiden. En ny handlingsplan tas fram efter fem år. 
Åtgärder och aktiviteter som inte hunnit genomföras prioriteras igen i ny 
handlingsplan. I handlingsplanerna kommer även indikatorer för uppföljning 
av strategin med dess tillhörande fokusområden samt handlingsplanerna att 
tas fram.  

 
Karta över Stockholms län med friluftlivsnatur/grönstruktur  
(kommer i slutliga versionen) 
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En gemensam målbild!  
Den nationella friluftspolitiken genomsyrar Stockholms läns 
friluftslivstrategi. I ett flertal workshops har Länsstyrelsen tillsammans med 
länets kommuner och andra aktörer utgått ifrån de friluftspolitiska målen och 
gemensamt utforskat våra utmaningar, möjligheter, styrkor och svagheter för 
att utforma strategin och blicka framåt, dit vi ska. Mycket fokus har varit på 
processen och det är avgörande för länets friluftlivsarbete att alla aktörer 
känner sig delaktiga.  

Mål och effekter 
Det övergripande målet för arbetet med friluftsliv i Stockholms län är att  
alla människor ska ha möjlighet till upplevelser i natur- och kulturlandskapet 
i länet.  

Nyttan med en friluftlivsstrategi uppnås när aktörer i det regionala frilufts-
livet inom offentlig sektor, det civila samhället, akademi och näringsliv får 
stöd och vägledning i sitt arbete. Strategin främjar en tvärsektoriell dialog 
och arbete mellan de berörda aktörerna. Vidare ger också strategin en 
struktur för olika intressen och prioriteringar att kunna vägas samman och 
samordnas.  

På längre sikt blir friluftsstrategin utgångspunkten för kärnuppdraget med 
Sveriges friluftslivspolitik i regionen och bidrar på så sätt till att förbättra 
folkhälsan, stärka samhällsekonomin samt öka välfärden. Alla människor 
ska ha möjlighet att få upplevelser i natur- och kulturlandskapet.  

För att vi ska nå friluftslivsmålen i Stockholms län behöver människors 
möjligheter att utöva friluftsliv ses över och beaktasi planeringen. Det är 
kommunerna som bestämmer hur mark och vatten ska användas och bebyg-
gas inom respektive kommun. Regionala aktörer kan stötta med kunskap-
sunderlag, rådgivning och genom att bevaka regionala och mellan-
kommunala intressen. Friluftlivsstrategin är viktig för den regionala och 
översiktliga planeringen som stöd till planerare om hur de nationella friluft-
livsmålen har tolkats i Stockholm län. I den fysiska planeringen är de 
nationella friluftlivsmålen  ett allmänt intresse som behöver hanteras, vilket 
denna strategi kan bidra med kunskap till.  

 

 
8 kap 9 § andra stycket PBL fastställer att det på bostadstomten eller i närheten av 
den ska finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse.  
 
För planlagda områden som ska syfta till att utgöra friyta i en separat detaljplan ska 
den planlagda friytan även uppfylla kraven i 8 kap. 12 § PBL. Detta innebär att krav 
finns på att friytan, förutom att vara lämplig ur bullerhänseende, luftmiljö, storlek och 
säkerhet mot olyckor, även ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga.  
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Friluftsliv – Vad är det?  

Friluftsliv kan definieras som ”vistelse utomhus i natur- och 
kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på 
tävling”.1  

Friluftsliv bygger i grunden på ett möte mellan människa och natur. I mötet 
skapas en upplevelse och ett värde som är individuellt. Friluftslivet bidrar 
också med värden för hela samhället, som god folkhälsa, hållbar tillväxt och 
landsbygdsutveckling och naturförståelse hos befolkningen. Att vistas i 
natur- och kulturlandskapet kan ha starka positiva effekter på både den 
fysiska och psykiska hälsan.  

I Stockholms län lever ungefär 2,3 miljoner invånare. De allra flesta utövar 
friluftsliv i någon form. De vanligaste aktiviteterna är att promenera, vistas i 
naturen för att få en naturupplevelse, sola och bada, utföra trädgårdsarbete, 
cykling, löpning och att ha picknik i naturen. Den vanligaste miljön att utöva 
friluftsliv i är gröna områden nära bebyggelse, som till exempel tätortsnära 
skogar, parker, gröna stråk och öppna gräsytor – Den vardagsnära naturen. 
Utöver denna natur är kusten och skärgård med hav, sjöar och vattendrag 
samt skog viktiga miljöer för länsmedborgarnas friluftlivsutövande2 

Den svenska friluftlivspolitiken  
Friluftsliv är en angelägen fråga för regeringen och ett prioriterat politiker-
område. Det övergripande målet för regeringens friluftspolitik är att stödja 
människors möjlighet att vistas i naturen och utöva friluftsliv där 
allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla människor ska ha en 
möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad 
kunskap om natur och miljö. En rik tillgång på natur samt allemansrätten, 
individens intresse och ideella organisationers engagemang är grunden för 
människors möjligheter att bedriva friluftsliv3  

År 2012 fattade riksdagen beslut om Sveriges friluftslivsmål, tio mål för 
friluftslivet. Till målen finns preciseringar som fördjupar och förtydligar 
innebörden4. Sveriges friluftslivsmål är kortfattat: 

Tillgänglig natur för alla 
Möjligheten att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet är stor och 
människors olika behov är tillgodosedda. Områden med god tillgänglighet 
finns utpekade, är kända och uppskattade och förvaltas långsiktigt.   

 
1 Förordning om statsbidrag till friluftsorganisationer (SFS 2010:2008) 
2 Friluftsliv 2018, www.naturvardsverket.se/978-91-620-6887-5 
3 Skrivelse 2012/13:51 
4 www.naturvardsverket.se/friluftsliv 
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Tillgänglighet har hög prioritet inom planering, information och förvaltning 
av natur och kulturlandskapet samt andra områden av betydelse för 
friluftslivet. 

Starkt engagemang och samverkan 
Ett starkt engagemang och samverkan där personligt och ideellt engagemang 
står i centrum. Organisationerna bör i högre grad än i dag samverka. Ökad 
samverkan kan bidra till att fler människor ägnar sig oftare åt friluftsliv. Det 
bör även finnas etablerade strukturer för dialog och samordning av 
friluftslivet lokalt, regionalt och nationellt. 

Allemansrätten 
Allemansrätten är grunden för friluftslivet. Målet bör innebära att allemans-
rätten värnas och allmänhet, markägare, föreningar och företag har god 
kunskap om allemansrätten. 

Tillgång till natur för friluftsliv 
Samhällsplanering och markanvändning tar hänsyn till friluftslivets behov av 
tillgång till attraktiva natur och kulturlandskap. 

Attraktiv tätortsnära natur 
Befolkningen har tillgång till grönområden och ett tätortsnära landskap med 
höga frilufts, natur och kulturmiljövärden. 

Hållbar regional tillväxt- och landsbygdsutveckling 
Bidra till en hållbar landsbygdsutveckling och regional tillväxt i alla delar av 
landet. Detta bör innebära att friluftsliv samt natur och kulturturism bidrar 
till att stärka den lokala och regionala attraktiviteten och medverkar till en 
stark och hållbar utveckling och regional tillväxt. 

Skyddade områden som resurs för friluftslivet 
Skyddade områden med värden för friluftslivet skapar goda förutsättningar 
för utevistelse genom förvaltning och skötsel som främjar friluftsliv och 
rekreation. 

Ett rikt friluftsliv i skolan 
Förskolor, förskoleklasser, grundskolor och motsvarande skolformer samt 
fritidshem bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om förut-
sättningar för en god miljö och hållbar utveckling i enlighet med verk-
samheternas styrdokument. Barn och elever bör ges goda möjligheter att 
vistas utomhus. 
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Friluftsliv för god folkhälsa 
Skapa goda förutsättningar för att människor kan vara regelbundet fysiskt 
aktiva i natur och kulturlandskapet. Målet bör innebära att evidensbaserade 
kunskaper om insatser som skapar förutsättningar för friluftsliv och främjar 
hälsa sammanställs och sprids till kommuner, regioner, ideella 
organisationer och andra berörda aktörer. 

God kunskap om friluftslivet 
Det finns etablerad forskning och statistikinsamling kring friluftsliv som 
utgår från ämnesfältets bredd och mångvetenskapliga karaktär, är långsiktig 
över tiden och bygger på behoven hos friluftslivets aktörer. Myndigheter, 
organisationer, kommuner, markägare och företag bör ha god kunskap och 
kompetens i frågor om friluftsliv, landskapets utformning, hållbart nyttjande 
och natur och kulturturism. 

 

 

 

Sveriges friluftslivsmål 

1. Tillgänglig natur för alla. 

2. Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet 

3. Allemansrätten 

4. Tillgång till natur för friluftsliv 

5. Attraktiv tätortsnära natur 

6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 

7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet 

8. Ett rikt friluftsliv i skolan 

9. Friluftsliv för god folkhälsa 

10. God kunskap om friluftslivet 
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Ansvarsfördelning i Sverige 

Nationell nivå 
Naturvårdsverket ansvarar för uppföljning av friluftsmålen samt samordning 
av arbetet på nationell nivå. Flera andra myndigheter är delansvariga, bland 
andra Boverket, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket, Skolverket och 
Folkhälsomyndigheten.  

Regional nivå 
Länsstyrelsen har uppdraget att samordna friluftspolitiken regionalt genom 
att bland annat finnas som stöd och samverkanspart till kommuner och andra 
aktörer på lokal nivå. Länsstyrelsen har ansvar för den statliga förvaltningen 
av skyddad natur i länet.  

Regionen har bland annat uppdrag inom regional utveckling och fysisk 
planering. För Region Stockholm innebär detta bland annat regionplanering i 
form av RUFS 2050 för att bland annat säkra grönstruktur i länet. Regionen 
arbetar också med hälsofrämjande och förebyggande arbete, samt 
besöksnäringsfrågor.  

I Stockholms län finns flera organisationer som arbetar för att främja 
friluftsliv- och turism i länet, exempelvis Stockholm Archipelago, 
Skärgårdsstiftelsen och Visit Stockholm. Ideella föreningar verkar i alla 
nivåer i samhället och på regional och lokal nivå är de särskilt viktiga för 
arbetet med friluftlivspolitiken, till exempel Friluftsfrämjandet, Scouterna, 
Sportfiskarna och friluftsidrotter (bland andra orientering-, segel-, och 
ridsportsförbund) för att nämna ett fåtal.  

 

Lokal nivå 
Kommunerna har en nyckelroll i att skapa förutsättningar för arbetet med 
friluftlivspolitiken. Kommunen kan skapa förutsättningar för friluftsliv 
genom bland annat fysisk planering, markfrågor, skötsel, aktiviteter inom 
skola och omsorg, stöd till friluftsorganisationer, dialog och 
näringslivsutveckling.  

På lokal nivå finns även andra aktörer som är av stor betydelse för 
friluftslivet. Detta kan till exempel vara skogs- och jordbruket, markägare 
och naturturismföretagare.  
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Tätortsnära natur avgörande i en 
växande stad 

Stockholms län täcker cirka 2 procent av Sveriges yta och mer än 20 procent 
av Sveriges befolkning bor och verkar här. Länet är Sveriges mest 
tätbefolkade län, samtidigt som länet räknas som Sveriges tredje största 
landsbygdsbefolkning.  Hälften av länet utgörs av skog och skärgården är en 
av världens största med över 30 000 öar. I länet finns ungefär 200 000 hektar 
skyddad natur, varav cirka 330 naturreservat och två nationalparker. 

Hur långt en utövare av friluftsliv har till naturen spelar en roll för hur ofta 
denne är i natur- eller kulturlandskapet. Desto närmare en person har till 
natur- och grönområden, i större utsträckning vistas personer i våra 
grönområden. Den vardagsnära naturen är den vi enkelt når i vår vardag. För 
att uppnå miljömålet om en god bebyggd miljö anser Boverket (2007) att 
grönområden som ligger inom 300 meter från befintliga bostäder och skolor 
ska uppmärksammas särskilt i planeringen. Vid planering av nya områden 
bör behovet av grönområden inom 300 meter från bostäder och skolor 
tillgodoses. Dessa 300 meter kommer från forskningen som visar på att detta 
är ett gränsvärde för hur långt individer är beredda att promenera för att 
använda ett grönområde ofta (Stigsdotter, 2005). I tätortsområdena innebär 
bebyggelse- och infrastrukturutvecklingen den starkaste direkta påverkans-
faktorn på grönområden. Många gröna miljöer försvinner vid förtätning eller 
utbyggnad av nya områden. Förtätningen medför också ökat slitage på 
återstående grönområden. Andra viktiga utmaningar är att lyfta grön-
strukturen tidigare i planeringen, där kumulativa effekter annars lätt förbises. 
För att motverka detta behöver många aktörer samordna sig, och mellan-
kommunal samverkan är viktig. Den tätortsnära naturens kvalitet och 
tillgänglighet kan stärkas med rätt skötsel, och intressekonflikter mellan 
olika användare behöver hanteras. I Stockholms län med sin relativt höga 
och ökande befolkningstäthet är vardagsnära natur av hög prioritet. 

Friluftlivsarbetet i Stockholms län saknar samordning och riktning. Arbetet 
behöver ett holistiskt perspektiv och grundas i kunskap. Vilka förutsättningar 
finns i länet för att utveckla friluftslivet? Vilka samhällsgrupper har sämst 
tillgång till friluftslivet i Stockholms län? Hur påverkas friluftslivet av 
planer, program eller pågående markanvändning? Hur förändras friluftslivet 
och dess förutsättningar över tid? För att ta reda på detta behövs olika former 
av kunskapsunderlag.  
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Kunskap ska ligga till grund för att visa alla nyttor och värde med frilufts-
livet från både individ- och samhällsperspektivet. Det finns anledning att 
utveckla arbetet med friluftsliv och det råder stor brist på underlag för 
friluftsliv. Detta visar bland annat den nationella uppföljningen av frilufts-
livsmålen, som konstaterar att många insatser behöver göras för att de 
friluftspolitiska målen ska nås. Olika former av rekreations- och 
fritidsaktiveter kan stå i konflikt med varandra. Vissa rekreationsaktiviteter 
kan orsaka störningar eller skada för markägaren och dennes verksamhet. 
Tillgängliggörande av områden kan också behöva vägas mot skydd av 
biotoper med hög känslighet för slitage. 
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Strategiska fokusområden 

Den regionala friluftlivsstrategin omfattar tre strategiska fokusområden. För 
varje fokusområde har ytterligare ett antal mål formulerats. I handlings-
planerna kopplade till friluftlivsstrategin kommer åtgärder och aktiviteter för 
varje mål listas och prioriteras. 

 

Friluftlivsstrategi Stockholms län 2021–2030 
Strategiska fokusområden med mål 

Handlingsplan för friluftsliv  
2021–2026 

 
Mål, åtgärder och aktiviteter samt 
indikatorer för uppföljning 

Handlingsplan för friluftsliv  
2026–2030 

 
Mål, åtgärder och aktiviteter samt 

indikatorer för uppföljning 

 

 

De tre strategiska fokusområden är: 
1. Ett kunskapsbaserat och systematiskt arbete  

med friluftslivet 
Att skapa förutsättningar för ett kunskapsbaserat och kvalitativt arbete med 
friluftslivet. 

2. Ett jämlikt friluftsliv som främjar hållbara livsstilar 
Att skapa förutsättningar för en god folkhälsa genom friluftsliv. 
Stärka det vardagsnära friluftslivet och skapa jämlika villkor i länet. 

3. Innovation och dialog för ett hållbart friluftsliv 
Att ge förutsättningar för utvecklingen av friluftslivet i länet genom 
kunskap, kompetensutveckling och innovation. 
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FOKUSOMRÅDE 1: 
 
Ett kunskapsbaserat och systematiskt arbete  
med friluftslivet 

Sveriges friluftslivsmål 

4 – Tillgång till natur för friluftsliv  

5 – Attraktiv tätortsnära natur  

7 – Skyddade områden som resurs för friluftslivet  

10 – God kunskap om friluftslivet  

 

En god kunskap om friluftslivet ger aktörer möjlighet att ta välgrundade 
beslut och prioriteringar. I Stockholms län ska det finnas en god kunskap om 
friluftslivet, både ur brukarens perspektiv, men också ur förvaltar- och aktör 
perspektivet. Prioriteringar för friluftslivet ska tydligare synas i den fysiska 
planeringen och tillgången till vardagsnära natur skall vara god och enkel att 
nå inom hela länet. Naturvårdsarbetet och naturskötsel skall ha ett starkt 
friluftslivsperspektiv och det ska vara enkelt för beslutsfattare och 
tjänstemän att investera i friluftslivet. 
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Syfte 
- Skapa förutsättningar för ett kvalitativt arbete med friluftsliv 

- Ta fram kvalitativa underlag för planering för friluftsliv 

- Ge möjlighet till kvalitativ verksamhetsuppföljning 

Mål 
Inom strategiska fokusområdet Ett kunskapsbaserat och systematiskt arbete 
med friluftslivet finns två mål för länet: 

1. Ett hållbart friluftsliv genom kunskap 
Kunskap är ett viktigt verktyg för att skapa ett hållbart friluftsliv för 
framtiden i Stockholms län. I länet är vi alla duktiga på att mäta, 
påvisa och lyfta fram friluftslivet värden i samhällsdebatten. 
Tillsammans med kommuner och andra aktörer i länet utvecklar vi 
kunskap och förståelse för friluftsliv, allemansrätt och natur som 
enkelt och på ett effektivt sätt når beslutsfattare, politiker och 
allmänhet i länet.  

2. Öka och utveckla kunskapen om friluftslivets alla värden bland 
kommuner och andra aktörer hög  
Det finns kunskap om friluftslivets alla värden, vilket innebär att vi 
dels har kunskap om natur- och kulturlandskapet och hur vi nyttjar  
denna på ett hållbart sätt, nu och i framtiden. Vi har kunskap om 
vilka biologiska, sociala, kulturella och hälsofrämjande värden som 
våra natur- och kulturområden erbjuder och hur de används. Vi har 
också kunskap om vilka värden det är som attraherar våra befintliga 
friluftlivsutövare, och vilka värden som är viktiga för nya 
målgrupper. Vårt systematiska arbete med friluftslivet skapar 
strukturer för att vi ska kunna följa upp särskilda händelser och se 
effekter av friluftslivet.  
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FOKUSOMRÅDE 2: 
 
Ett jämlikt friluftsliv som främjar hållbara livsstilar 

Sveriges friluftslivsmål 

1 – Tillgänglig natur för alla  

3 – Allemansrätten  

8 – Ett rikt friluftsliv i skolan  

9 – Friluftsliv för god folkhälsa  

 

Alla ska kunna vara ute och uppleva natur- och kulturlandskapet i 
Stockholms län. Att vara i natur- eller kulturlandskap för välbefinnande ska 
vara lättillgängligt och vardagsnära. Ovana friluftlivsutövare och barn ska 
stå i centrum för friluftlivsarbetet. Friluftsliv är en integrerad del av arbetet 
med folkhälsa och integration bland aktörer i Stockholms län.  
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Syfte 
- Skapa förutsättningar för en god folkhälsa genom friluftsliv 

- Skapa jämlika villkor för friluftslivet i länet 

- Stärka det vardagsnära friluftslivet 

Mål 
Inom insatsområdet Ett jämlikt friluftsliv som främjar hållbara livsstilar 
finns tre mål för länet: 

1. Friluftslivet främjar människors hälsa och livskvalitet samt är 
en integrerad del av samhällsutvecklingen.  
Arbetet med friluftsliv i länet sker aktivt för att alla människor ska 
ha möjlighet till vistelser i natur- och kulturlandskapet. Vi arbetar 
brett med friluftsliv för att få in utevistelser i fler verksamhets-
områden. Länets olika aktörer värderar friluftslivet högt baserat på 
de folkhälsovinster som genereras.  

2. Alla länsmedborgare har nära till vardagsnära natur 
I Stockholms län gör vi plats för rörelse och utomhusvistelse, 
samtidigt som vi bevarar och utvecklar våra befintliga natur- och 
kulturmiljöer i och kring stad och tätort. Oavsett var du bor i 
Stockholms län har du som länsmedborgare möjlighet till vardags-
nära natur för upplevelser i natur- och kulturlandskapet för väl-
befinnande och rekreation. Planerare i länet tar hänsyn till och 
prioriterar friluftslivet. Den fysiska planeringen i länet kännetecknas 
av närhet till den vardagsnära naturen och tillgång till friytor för  
rörelse och lek bland barn och unga. I Stockholms län med sin 
relativt höga och ökande befolkningstäthet prioriteras vardags-
naturen högt. Genom fysisk planering skapas också förutsättningar 
för naturturismföretag att etableras och utvecklas vilket också bidrar 
till en levande landsbygd.  

3. Kunskapen ska öka om friluftsliv som friskfaktor och 
skyddsfaktor mot fysisk och psykisk ohälsa bland kommunala 
och regionala aktörer samt allmänhet i länet”  
Kunskapen om friluftslivet som främjande av fysisk och psykisk 
hälsa är god bland länets kommuner och allmänhet. Genom att låta 
friluftslivet ta plats i sektorsövergripande sammanhang skapas 
naturligt aktiviteter inom ramen för friluftsliv, som ger nytta och 
vinster likväl hos individen som samhället. Ovana friluftlivsbesökare 
blir inspirerade och stärkta av friluftlivsverksamhet i skola och 
föreningar. Länsstyrelse, kommuner och andra aktörer arbetar aktivt 
tillsammans med ideella verksamheter genom att kommunicera och 
lyfta goda exempel och stärka friluftslivet i skolan.  
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FOKUSOMRÅDE 3: 
 
Innovation och dialog för ett hållbart friluftsliv 

Sveriges friluftslivsmål 

2 – Starkt engagemang och samverkan  

6 – Hållbar regional tillväxt- och landsbygdsutveckling  

 

Friluftslivet anpassas och utvecklas efter medborgarens behov. Områden 
som är eftersatta utvecklas och genom att använda ny teknik och metoder 
uppnås ett bättre resultat. Friluftslivets arbetsmetoder utvecklas för att skapa 
villkor för ett hållbart friluftsliv som stärker regional landsbygdsutveckling.  
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Syfte 
- Friluftlivsarbetet ska vara i fas med samhällsutvecklingen  

- Arbetet med ett hållbart friluftsliv stärker regional tillväxt- och 
landsbygdsutveckling. 

Mål 
Inom insatsområdet Innovation och utveckling för ett hållbart friluftsliv finns 
fyra mål för länet: 

1. Det finns en etablerad struktur för dialog och samverkan mellan 
länets aktörer och intressenter inom friluftlivsområdet  
Det finns en utvecklad struktur för samverkan och kunskapsutbyte 
mellan regionala aktörer och kommuner, mellan kommunala 
funktioner (miljö, hälsa, samhällsplanering, turism) och mellan 
offentliga aktörer och civilsamhälle, akademi och näringsliv i länet. 

2. Arbetet med friluftslivet i länet följer samhällsutvecklingen med 
innovation och förnyelse genom utveckling av processer, 
metoder och upplevelser.  
I Stockholms län vågar vi testa att arbeta med friluftslivet på nya 
sätt. Genom att involvera och prata med våra målgrupper, engagera 
och skapa delaktighet i allt från idé till planering och genomförande 
skapas intresse och känsla av ägarskap. Nya tekniker och metoder 
för att tillgängliggöra, kommunicera och på andra sätt skapa ett län 
där friluftslivet utvecklas för alla, såväl utövaren som för länets olika 
intressenter, är kunskaps och kompetenshöjande och attraktiva sätt 
att ta sig an olika utmaningar.  

3. Friluftlivsupplevelser är en integrerad del av besöksnäringen 
och bidrar till en hållbar utveckling av länets landsbygd 
I länet skapas goda förutsättningar för föreningar, naturturism-
företagare, kommuner och andra aktörer att erbjuda många 
aktiviteter som gör att nya grupper av människor upptäcker frilufts-
livet på ett hållbart sätt. Det ska finnas en bredd av aktiviteter och 
produkter inom friluftsliv och naturturism.  

4. Tillgången och tillgängligheten till natur- och kulturlandskapet 
ska ske på goda villkor både för markägare och 
friluftlivsutövare.  

Utan natur har vi inga naturupplevelser. Tillsammans tar vi vara om 
vår arena. I friluftslivets möts flera olika aktörer med olika 
perspektiv. Genom bra och tidiga dialoger skapas samsyn och tillit 
till varandra.  
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3, 2, 1 – Friluftsliv! 

Friluftlivsstrategin i Stockholms län är ett verktyg för agerande. Och nu 
börjar det roliga!  

Länsstyrelsen Stockholm kommer i fortsatt dialog och samverkan med 
berörda intressenter ta fram en nulägesanalys och handlingsplaner för att nå 
våra strategiska fokusområden och friluftslivsmål. Dessa kommer att utgå 
ifrån strategin och ytterligare konkretisera åtgärder, insatser, uppföljnings-
mått samt goda exempel. Länsstyrelsen Stockholm kommer i sitt nätverk 
arbeta vidare med strategin och fortsätta sprida kunskap om friluftlivs-
politiken för att mobilisera fler samhällsaktörer och organisationer att  
följa den.  

Strategin ger en grundläggande vilja och ett ramverk för arbetet med 
friluftlivspolitiken i Stockholms län – För att möjliggöra regelbunden 
utevistelse i natur- och kulturlandskapet för alla invånare till 2030. Syftet är 
att stärka det långsiktiga arbetet med friluftlivspolitiken, där nyckeln till 
framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation vill 
medverka till det!  

Om vi är många som jobbar kommer vi att nå långt.  
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Bilagor 

Bilaga A: Strategins kopplingar till andra verksamheter 

Bilaga B: Hur har strategin tagits fram 

Bilaga C: Stöd i arbetet med friluftsmålen 
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Bilaga A: Strategins kopplingar till andra 
verksamheter 
 

Länsstyrelsen Stockholms län ska verka för att nationella mål får genomslag 
i länet, samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och 
förutsättningar. I verksamhetsplanen för 2020 redovisas Länsstyrelsen 
Stockholms län strategiska mål där friluftsliv finns med bland 
målpreciseringarna.  

Regeringsuppdraget kring friluftsliv har kopplingar till enheten för social 
utvecklings pilotprojektet för samordnat folkhälsoarbete. Friluftslivstrategin 
blir ett av flera verktyg för att skapa bättre förutsättningar för ett hälso-
främjande och förebyggande arbete för en god och jämlik hälsa för att nå 
folkhälsopropositionens mål om en god och jämlik hälsa i hela befolkningen 
inom en generation (prop. 2017/18:249). 

Friluftslivstrategin är också ett verktyg för att samordna, kvalitetssäkra eller 
utveckla interna och externa processer, kunskapsutbyte och dialog inom 
samhällsplaneringen i syfte att säkerställa jämlik tillgång till grönytor för 
regionens invånare. Idag tas de friluftslivslivspolitiska prioriteringar upp vid 
dialogen med kommunerna inom ramen för processer som drivs av 
samhällsplaneringsavdelningen. Länsstyrelsen arbetar också med skydd av 
natur samt tillgången till tätortsnära natur, genom bland annat satsningen 
Aldrig långt till naturen. Runt om i länet görs insatser för att öka möjlig-
heterna för friluftsliv och värna natur- och upplevelsevärden. Stora insatser 
görs av Länsstyrelsen, kommunerna och övriga markförvaltare för att 
anlägga entréer, leder, vindskydd samt skyltning och annan information för 
att öka tillgängligheten till naturen.  

 Friluftsliv har tydliga kopplingar till tillväxtpolitiken genom landsbygds-
utveckling och naturturism. Naturturism bidrar till att stärka den regionala 
attraktiviteten och medverkar till en stark, hållbar utveckling och regional 
tillväxt. Strategin är ett verktyg för att samordna olika stödinsatser inom till 
exempel digitalisering eller landsbygdsutvecklingsfrågor. 

Länsstyrelsen i Stockholms län arbetar med att ta fram en skogsstrategi. 
Skogsstrategin ska innehålla en gemensam bild av de utmaningar som är 
viktiga för en positiv utveckling för skogen i Stockholms län och hur vi 
tillsammans kan arbeta med dem. I förlängningen ska arbetet med en 
regional skogsstrategi bidra till ökad delaktighet och förståelse för olika 
perspektiv och intressen med koppling till länets skog och dess nyttjande, till 
ett hållbart brukande och bevarande av skog, lönsamt företagande med 
koppling till skog och till en jämlik och jämställd tillgång till skog och mark 
bland länets befolkning och besökare. 
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Arbetet med en regional skogsstrategi för Stockholms län kommer att pågå 
2020–2022 och bygger vidare på den samverkan mellan aktörer i regionen 
som grundlades under 2019 inom ramen för projektet Regionala insatser för 
skog i Stockholms län. 

Handlingsplanen för grön infrastruktur innehåller många preciseringar för 
friluftsliv. Friluftlivstrategin ska tillsammans handlingsplanen utgöra en 
samstämmig grund för arbetet med friluftsliv i länet.  

Behovet av att ta fram en regional strategi kan också vara ett sätt att påverka 
de processer som drivs på kommunal nivå. Drygt en fjärdedel av länets 
kommuner driver processer som kommer att resultera i antagandet av 
kommunala friluftsplaner under perioden 2019–2020. 

Länsstyrelsens arbete med friluftsliv kopplar även an till regionens arbete 
med grönskans betydelse, inte minst när det gäller att stärka synergier med 
det arbete som tillväxt- och regionplaneförvaltningen bedriver för att 
införliva visionen RUFS 2050. 
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Bilaga B: Hur har strategin tagits fram 
Länsstyrelsen Stockholm har genomfört flertalet workshoppar där länets 
samtliga kommuner varit inbjudna. Syftet med detta var att dels få kunskap 
om vilka utmaningar och behov som finns hos kommunerna för att nå 
friluftlivsmålen, dels för att skapa en friluftlivsstrategi som är relevant 
tillsammans.  

Inledande workshops tog fram de tre strategiska fokusområdena. 
Efterföljande workshops har kretsat runt fokusområdena för att gemensamt 
sätta relevanta mål. En referensgrupp kopplat till arbetet har stöttat med 
perspektiv från bland annat besöksnäring, skogsbruk, friluftsidrotter och 
naturvård. Referensgruppen har kommit från privata-, ideella och andra 
offentliga aktörer.  

Genom att delta i konferenser och seminarier tillsammans med övriga 
Länsstyrelser, andra myndigheter och akademi, samverkat med regionala 
aktörer och tagit del av relevant kompetens inom vår egen verksamhet har vi 
tagit del av relevant omvärldsbevakning och kunskap.  

Friluftlivsstrategin remitteras brett till länets aktörer under 2020.  

 

Remissinstanser:  
Botkyrka kommun  
Danderyds kommun  
Ekerö kommun  
Haninge kommun 
Huddinge kommun  
Järfälla kommun  
Lidingö stad 
Nacka kommun  
Norrtälje kommun  
Nykvarns kommun  
Nynäshamns kommun  
Salems kommun  
Sigtuna kommun  
Sollentuna kommun  
Solna stad  
Stockholm stad 
Sundbybergs stad 
Södertälje kommun  
Tyresö kommun  
Täby kommun  
Upplands Väsby kommun  

Upplands-Bro kommun  
Vallentuna kommun  
Vaxholms stad 
Värmdö kommun  
Österåkers kommun 
Hagainitiativet  
Lantbrukarnas Riksförbund 
Mälardalen 
Naturskyddsföreningen  
Scouterna Mälardalen 
Friluftsfrämjandet region Mälardalen 
Skärgårdsstiftelsen 
Stockholmsidrotten 
LRF Mälardalen 
Naturskoleföreningen Stockholms län 
Region Stockholm 
Skogsstyrelsen 
Stockholm Archipelago 
Will Ut 
Pro Activity 
Lida friluftsgård 
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Bilaga C: Stöd i arbetet med friluftsmålen 
Nedan följer en lista över olika former av stöd, vägledningar och litteratur 
som kan erbjuda konkreta tips och hjälp med att genomföra den regionala 
strategin för att nå friluftlivsmålen i Stockholms län.  

• Fredman, P., Ankre, R., Chekalina, T. Friluftsliv 2018 – Nationell 
undersökning av svenska folkets friluftsvanor, Rapport: 6887, April 
2019, Naturvårdsverket. 

• Fredman, P., Stenseke, M., Sandell, K., Mossing, A. Friluftsliv i 
förändring – Resultat från ett forskningsprogram, Slutrapport. Rapport: 
6547, Februari 2013, Naturvårdsverket. 

• Friluftsforskning.se, En kunskapsnod för friluftsliv och naturturism.  
Här finns länkar till statistik och publikationer med mera. 
http://www.friluftsforskning.se/ 

• Mer friluftsliv – fakta om friluftslivets positiva effekter. En samman-
ställning av friluftslivets positiva effekter, av Svenskt Friluftsliv. 
www.svensktfriluftsliv.se  

• Vägledning om hur friluftsliv kan beaktas i handlingsplaner för grön 
infrastruktur, Naturvårdsverket, oktober 2018. 

• Planera för rörelse! En vägledning om byggd miljö som stimulerar till 
fysisk aktivitet i vardagen, april 2013, Boverket 

• Bostadsnära natur – inspiration och vägledning, augusti 2007, 
Boverket 

• Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning 
och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö. Maj 2015, Boverket 

• Lärande exempel på hur cykling har beaktats i samhällsplaneringen. 
Rapport: 2018:15, Boverket 

• Grönområden för fler – en vägledning för bedömning av närhet och 
attraktivitet för bättre hälsa, Rapport: 2009:02, Folkhälsomyndigheten 

• Tillgängliga natur- och kulturområden – En handbok för planering och 
genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade utomhusmiljöer, 
Rapport: 6562, april 2013, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, 
Handisam 

• Organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur – Vägledning för 
förvaltare, Rapport 6686, september 2015, Naturvårdsverket 

• Målbilder för hänsyn till friluftsliv och rekreation i skogen. Nya och 
reviderade målbilder – Skogssektorns gemensamma målbilder för god 
miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder Rapport nr 12/2016, 
Skogsstyrelsen. 

302

http://www.svensktfriluftsliv.se/


” Länsstyrelsen i Stockholm – en 
samlande kraft för en hållbar framtid.

Mer information kan du få av  
Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd
Tfn:  010-223 10 00

Rapporten hittar du på vår webbplats 
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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REMISS 

  

1 (4) 
  

Datum 

2020-11-30 
  

Beteckning 

507-9646-2019 
  

  

  

  Enligt sändlista 

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats 

Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 

Fax 

010-223 11 10  

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

 

Remiss av utkast till Strategi för friluftsliv i 
Stockholms län 
 

Härmed skickas ”förslag till strategi för friluftsliv i Stockholms län” till er för 

yttrande. 

 

Remissyttrande ska skickas in digitalt, och behöver komma in till 

Länsstyrelsen Stockholm, stockholm@lansstyrelsen.se  den 26/2 2021.  

Märk svaret med diarienummer: 507-9646-2019 

 

Frågor om Strategi för friluftsliv i Stockholms län kan ställas till Fredrik Olausson 

(fredrik.olausson@lansstyrelsen.se).  

 

 

Göran Åström 

Miljödirektör 

 

 

 

 

Bakgrund 

Alla länsstyrelser har ett regeringsuppdrag att samordna och leda det regionala 

arbetet med friluftlivspolitiken i samverkan med skogsstyrelsen, kommuner och 

andra aktörer. För att stärka samordningen, skapa forum för samverkan och 

förverkliga regerings friluftspolitik har en friluftlivsstrategi tagit fram i samverkan 

med länets aktörer.  

Friluftsliv är ett tvärsektoriellt uppdrag, och arbetet med friluftspolitiken i 

Stockholms län bygger på många aktörers insatser, och därför är det viktigt att vi 

strävar efter samma mål. Är vi fler som arbetar med friluftlivsmålen når vi större 

genomslag. Därför välkomnar vi era tankar, synpunkter och perspektiv på 

strategin. Utkastet till friluftlivsstrategin är på remiss från den 1 december 2020 

till den 26 februari 2021.  
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Datum 

2020-11-30 
  

Beteckning 

507-9646-2019 
  

 

Strategi för friluftsliv i Stockholms län är ett agerande dokument att samlas kring, 

de strategiska fokusområden med tillhörande mål som lyfts är gemensamma och 

allas att bidra till, men utefter egen förmåga. 

Friluftlivsstrategi i Stockholms län innehåller tre strategiska fokusområden och 

mål där insatser bedöms vara mest effektiva och nödvändiga för att 

friluftlivsmålen ska vara uppfyllda till år 2030 i Stockholms län. Till strategin 

kommer handlingsplaner att tas fram i samverkan med länets aktörer. De tre 

fokusområdena är: Ett kunskapsbaserat och systematiskt arbete med friluftslivet, 

Ett jämlikt friluftsliv som främjar hållbara livsstilar samt, Innovation och dialog 

för ett hållbart friluftsliv.  

 

Instruktion för yttrande 

Länsstyrelsen välkomnar alla synpunkter på alla delar av utkastet till 

friluftlivsstrategin, men särskilt på de strategiska fokusområdena med mål. Då 

arbetet med friluftsliv i länet bedrivs av flera olika aktörer och att dessa kommer 

kompletteras med handlingsplan som beskriver åtgärder och aktiviteter är det 

viktigt att vi är eniga med målen för att fler ska kunna komma ut och uppleva vårt 

gemensamma natur- och kulturlandskap i Stockholms län.  

Vi ber er särskilt att fokusera och fundera kring följande frågor: 

 

Är de strategiska områdena med mål relevanta? Saknas något, 

eller bör något strykas/ändras?  

Fångar de strategiska områdena samt delmålen era behov, och 

kommer de fungera som stöd i ert arbete?   

Saknas det något viktigt insatsområde? 

Saknas det något perspektiv?  

 

 

Sändlista 

Botkyrka kommun  

Danderyds kommun  

Ekerö kommun  

Haninge kommun 

Huddinge kommun  

Järfälla kommun  

Lidingö stad 
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Datum 

2020-11-30 
  

Beteckning 

507-9646-2019 
  

 
Nacka kommun  

Norrtälje kommun  

Nykvarns kommun  

Nynäshamns kommun  

Salems kommun  

Sigtuna kommun  

Sollentuna kommun  

Solna stad  

Stockholm stad 

Sundbybergs stad 

Södertälje kommun  

Tyresö kommun  

Täby kommun  

Upplands Väsby kommun  

Upplands-Bro kommun  

Vallentuna kommun  

Vaxholms stad 

Värmdö kommun  

Österåkers kommun 

Hagainitiativet  

Lantbrukarnas Riksförbund Mälardalen 

Naturskyddsföreningen  

Scouterna Mälardalen 

Friluftsfrämjandet region Mälardalen 

Skärgårdsstiftelsen 

Stockholmsidrotten 

LRF Mälardalen 

Naturskoleföreningen Stockholms län 

Region Stockholm 

Skogsstyrelsen 

Stockholm Archipelago 

Will Ut 
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Datum 

2020-11-30 
  

Beteckning 

507-9646-2019 
  

 
Pro Activity 

Lida friluftsgård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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Tjänsteutlåtande
2021-01-27

Änr KS 2021/13.041
1 av 3

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

Kommunstyrelsens detaljbudget 2021 samt upphandlingsplan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har två olika roller. En roll är att utgöra kommunens styrelse med uppgift att leda och 
samordna planering och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag. I den andra rollen är 
kommunstyrelsen nämnd med uppgifter som tilldelats från kommunfullmäktige. Dessa uppgifter är 
bland annat att vara anställningsmyndighet för den samlade förvaltningen och på så sätt vara ansvarig 
för arbetsgivarfrågor. 

Kommunen styrs genom mål för kommunstyrelsen och nämnderna inom de tre övergripande 
målområdena. Alla mål utgår från Vaxholms stads vision. Målen följs upp genom indikatorer. I tabellen 
nedan redovisas målen, indikatorernas utfall tidigare år, målnivåer och benchmarkingvärden.

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

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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Tjänsteutlåtande
2021-01-27

Änr KS 2021/13.041
2 av 3

1 Benchmarking sker med Stockholms län. Undantag: Handläggningstid bygglov som sker med alla rapporterade kommuner i 
Bygglovsalliansens årsrapport.

Nämnd   Mål Indikator Agenda 
2030

Utfall 
2019

Utfall 
2020 
(T2)

Mål-
nivå

BM-
värde1

Medborgare nöjda med svar på 
frågor om kommunen och dess 
verksamheter (%)

60

Tillgänglighet telefon (andel som 
får svar på fråga) (%) 65% 70% 70%

Insyn och inflytande över 
kommunens beslut och 
verksamheter, andel nöjda 
medborgare (%)

40%

KS Invånarna och företagen erbjuds 
god tillgänglighet, bemötande 
och service.

Nöjd Kund-Index (NKI) 
företagsklimat 60 79 73 73
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Änr KS 2021/13.041
3 av 4

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

Nämnd   Mål Indikator
Agenda 

2030 Utfall 
2019

Utfall 
2020 
(T2)

Mål-
nivå

BM-
värde2

Kommunen som en plats att bo 
och leva på, andel nöjda 
medborgare (%)

75%
KS Invånarna erbjuds en 

hälsofrämjande livsmiljö med 
goda och jämlika livsvillkor. 

Elever åk 9 som tycker att livet är 
riktigt härligt att leva, andel (%) 
totalt

76% 55% 60% 63%

KS Kvinnor och män/flickor och 
pojkar erbjuds lika god service.

Analys och åtgärder vid 
könsskillnader i nyckeltal görs av 
alla nämnder

Ja

Insamlat mat- och restavfall, 
kg/person 223 208 208

Miljöbilar i 
kommunorganisationen, andel 
(%)

41% 50% 38%

KS Vaxholm arbetar för att minska 
klimatpåverkan.

Antal resor (påstigningar) per 
invånare gjorda med 
kollektivtrafik

87 100 1823

KS Vaxholm värnar den biologiska 
mångfalden och en god 
vattenkvalitet.

Avlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%)

79% 80%

2 Benchmarking sker med Stockholms län.
3 Benchmarking har skett med Tyresö, Norrtälje och Huddinge

Medborgare som 
rekommenderar andra att bo i 
kommunen, andel (%)

80%

Upplevd trygghet utomhus, andel 
(%) 90%

Upplevd trygghet utomhus 
kvällstid, åk 9, andel (%) totalt 83% 84% 80% 74%

KS Vaxholm har en god stadsmiljö.

Utbud av gång- och cykelvägar, 
nöjda medborgare andel (%) 50 %

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) totalindex 82 82 79KS Vaxholms stad är en attraktiv 

arbetsgivare med ett hållbart 
ledar- och medarbetarskap. Hållbart medarbetarengagemang 

(HME) ledarskapsindex 83 83 79
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Målområde: Ekonomi
Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att 
skattepengarna ger så stort värde som möjligt.

Nämnd   Mål Indikator Agenda 
2030

Utfall 
2019

Utfall 
T2 2020

Mål-
nivå

BM-
värde4

KS Ekonomin är långsiktigt hållbar. Resultatavvikelse i procent (%) 
av budget -2,5% 2,4% 0% 0%

Driftbudget
Kommunfullmäktige beslutade om kommunens mål-och budget den 14 december 2020. Jämfört med 
kommunstyrelsens förslag till budget tilldelades ett utökat sparkrav på 2,4 mnkr till kommunstyrelsen. 
Det totala sparkravet uppgår till 3,2 mnkr vilket motsvarar 4% av kommunstyrelsens budget. 
Besparingsåtgärderna har prioriterats utifrån vad som gör minst skada i organisationen. Inga 
personalnedskärningar har genomförts. Den planerade verksamhetsgenomlysningen får påvisa 
organisationens styrkor och svagheter för hållbara förändringar.

Kommunstyrelsens totala budgetram 2021 uppgår till 76,6 mnkr och har fördelats enligt nedan.

mnkr
KLK 47,7
PLU 13,7
Politik 6,2
SSBF 6,0
ÖFN 1,1
SRMH 2,0

Summa 76,6

4 Benchmarking sker med Stockholms län

311



Tjänsteutlåtande
2021-01-27

Änr KS 2021/13.041
5 av 6

Kommunledningskontorets och planeringsutskottets budget uppgår till 61,4 mnkr vilket utgör 80% av 
kommunstyrelsens totala budgetram. Nedan följer en lista på vilka verksamheter som bedrivs inom den 
ramen och en redovisning över hur dessa 80% fördelas på olika kostnadsslag. 

mnkr
Personal 45,2
IT 6,3
Avskrivningar 1,7
Lokalhyra 2,4
Övrigt kostnader 10,9
Övrigt intäkter -5,1

Summa 61,4
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Personalkostnaderna utgör den största delen i kommunledningskontorets och planeringsutskottets 
budgetram. IT kostnader är en annan stor post som motsvarar 10% av budgeten. Kommunen har flera 
stora IT program såsom ekonomisystem, lönesystem, ärendehanteringssystem, verksamhetssystem, 
webben osv. som bekostas centralt av kommunledningskontoret. Dessa system är nödvändiga för hela 
kommunen och upphandlade och avtalade med leverantörer. Alternativkostnaden av att inte ha dessa 
system är större än den nuvarande kostnaden. Avskrivningskostnaderna som utgör 3% avser till största 
del av en elbil för vaktmästeriet som kan bokas och nyttjas av alla samt IT relaterade avskrivningar 
såsom servrar och annan IT säkerhet. Lokalhyran som uppgår till 4% avser kommunhuset och delar av 
rådhuset som turistbyrån nyttjar. Kommunstyrelsen betalar inte för hela kommunhuset utan enbart för 
sina egna ytor samt alla gemensamma ytor såsom konferensrum och kök. 

Alla övriga kostnader utgör 9% av KLK:s och PLU:s budgetram som specificeras mer nedan.

mnkr
Linfärja kostnader 2,9
Linfärja intäkter -1,3
Friskvård m.m. 0,8
Fackliga företrädare 0,6
Försäkringar 0,4
Viktigt i Vaxholm 0,4
Övrigt kostnader 5,9
Övrigt intäkter -3,8

Summa 5,8  

I cirkeldiagrammet nedan har vi redovisat nettokostnaderna, dvs intäkter minus kostnader för linfärjan 
samt övriga kostnader och intäkter.
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Majoriteten av övriga kostnader är bundna i olika delar som är svåra att påverka. Linfärjan utgör 26%. 
Friskvård utgör 13% och avser friskvårdsbidrag för hela kommunen och alla förvaltningar. Enligt 
kollektivavtalet behöver kommunen stå för en del av fackliga företrädarnas lönekostnader vilket utgör 
10%. Försäkringskostnaderna är 7% och avser hela kommunen och alla förvaltningar. Viktigt i Vaxholm 
utgör 7% och då är inte förvaltningens personella resurser medräknade. 

Nedan är en sammanställning av alla besparingar som har genomförts för en budget i balans.
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Utöver dessa besparingar har kommunstyrelsen haft en del kostnadsdrivande och kostnadsreducerande 
faktorer som har mött upp varandra. 

Nedan är en lista över vilka konsekvenser som besparingarna får. 

 Kommunikation; Extra medel utgår, dessutom diverse besparingar inom ansvaret, t ex minskad 
budget för webbutveckling och webbinnehåll, färre direktutskick av samhällsinfo, ej utskick 
välkomstpaket nya invånare, färre foldrar. 

 Demokratiberedning senareläggs till 2022.

 Upphandlingskonsulter belastar istället övriga verksamheter.

 Överflytt av anställning till annan förvaltning, lönebidrag.

 Enbart digital årsredovisning.

 Turistbyrån, bemannar ej Waxholmsbolagets vänthall i sommar.

 Kommunfest 2021 utgår. 

 Kulturmiljöprogram förskjuts och utgår 2021. 

 En planarkitekt arbetar med kajprojektet 0,5 tjänst och belastar inv.projektet kajer. 

 Minskade konsultkostnader för ÖP, utredning lägret samt medel för dialog Resarö mitt.

 Konsultmedel exploatering minskar med 1,1 mkr från urspr 1,6 mkr, innebär:
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- Små möjlighet att starta utredning i tidigt skede för nytt byggprojekt.
- Ev kostnader för utredning av inv.projekt i tidigt skede belastar berörd nämnd. 
- Pågående och nya exploateringsärenden/planprojekt kan påverkas. 
- Fastighetsenhetens projekt kan påverkas, då byggprojektledare från exploatering stödjer 

dem.

Utöver den liggande driftbudget kommer kommunstyrelsen ha två extraordinära intäkter och kostnader 
som kommer att påverka kommunstyrelsens driftresultat 2021.

 Rättsprocess Campus, advokatkostnader.

 Norrbergets exploatering, intäkter och kostnader. 

Investeringsbudget
Löpande investeringar (mnkr) Budget 2021

Kommunstyrelsen

IT -2,0

Summa -2,0

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens detaljbudget 2021 samt upphandlingsplan, 2021-01-27.

Kommunstyrelsens upphandlingsplan 2021-2022, 2021-01-27.

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Koray Kahruman KLK
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Upphandlingsplan - Kommunstyrelsen 2021-2022*

Avser Avtalstyp Påbörjas

Bef. avtal 

gäller tom Kommentar

Samhällsbetalda resor Ramavtal 2020 2022-06-30

Nuvarande avtal kan förlängas ytterligare 1 år.

Ny upphandling planeras att genomföras under 2021. Utredning 

pågår. 

Livsmedel - kolonial, kött, chark, fisk, djupfryst + mejeri Ramavtal 2021 2022-03-31

Planering initierad. 

Genomförs samordnat genom Stockholm Nordost STONO.

Datorer för personal och skola Ramavtal 2021

max längd 

2022-04-30 Möjlighet att avropa på SKL eller Kammarkollegieavtal. 

Bankupphandling Ramavtal 2020 2021-04-19

Lokalvård

Uppdragsavtal för 

samtliga 

förvaltningar 2021 2022-06-15 Upphandlingens utformning avgör om beslut tas i KS eller TFK

Renovering av Kaj Avtal 2021 Nytt avtal

Utredning och för-projektering pågår med hjälp av upphandlade 

konsulttjänster.

Vaxö skola Avtal 2021 Nytt avtal

Resarö skola Avtal 2022 Nytt avtal Matsal mm

Särskilt boende Norrberget Avtal 2021 Nytt avtal

Förskola Norrberget Avtal 2022 Nytt avtal

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

behov eller ändrade förutsättningar.
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2021-01-20

Änr KS 2020/9.351
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 4 Information om framtida reningsverk - ÖVAR

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

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 §33 att:

 Vaxholms framtida avloppvattenrening ska ske genom samarbete med Österåkers kommun. 
 samarbetet förutsätter ett avloppsreningsverk aktivt slam i Margretelund i Österåkers kommun 

och att kommunerna, Österåker och Vaxholm, kommer överens om grunderna för ett sådant 
samarbete.

 till förhandlingsgrupp utses kommunstyrelsens presidium samt kommunchef stödd av andra 
lämpliga personer.

 utsedd förhandlingsgrupp återkommer till kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen med ett 
slutligt framförhandlat avtalsförslag avseende gemensamt reningsverk med Österåkers kommun.

Under hösten 2020 har en delegation från förvaltningen bestående av kommunchef, ekonomichef, 
stadsbyggnadschef samt exploateringschef företrätt kommunen i ett antal tjänstepersonmöten för att 
jobba fram förslag till avtalsmodell och avtalskonstruktion tillsammans med tjänstepersoner från 
Roslagsvatten och Österåkers kommun. Vaxholms stads tjänstedelegationen har jobbat nära, och 
löpande återkopplat, förankrat och fått medskick från av fullmäktige utsedd förhandlingsgrupp. 

Bilagt handlingarna återfinns en kort avrapportering om nuläget från Roslagsvatten. 

Förvaltningen och kommunens förhandlingsgrupp avser att återkomma till kommunfullmäktige i april 
med ett avtalsförslag. 

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

Handlingar
 Tjänsteutlåtande information om framtida reningsverk – ÖVAR, 2021-01-12
 Avrapportering avtalsdiskussioner om framtida avloppsreningsverk för Österåker och Vaxholm

Kopia på beslutet till
För kännedom: Terees von Stedingk, Roslagvatten AB                                                                                     

Marie Wiklund, kommunchef                                                                            
Susanne Edén, stadsbyggnadschef                                                                    
Richard Hallman, exploateringschef                                                                     
Koray Kahruman, ekonomichef
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2021-01-12
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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Information om framtida reningsverk - ÖVAR

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige noterar 
informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 §33 att:

 Vaxholms framtida avloppvattenrening ska ske genom samarbete med Österåkers kommun. 
 samarbetet förutsätter ett avloppsreningsverk aktivt slam i Margretelund i Österåkers kommun 

och att kommunerna, Österåker och Vaxholm, kommer överens om grunderna för ett sådant 
samarbete.

 till förhandlingsgrupp utses kommunstyrelsens presidium samt kommunchef stödd av andra 
lämpliga personer.

 utsedd förhandlingsgrupp återkommer till kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen med ett 
slutligt framförhandlat avtalsförslag avseende gemensamt reningsverk med Österåkers kommun.

Under hösten 2020 har en delegation från förvaltningen bestående av kommunchef, ekonomichef, 
stadsbyggnadschef samt exploateringschef företrätt kommunen i ett antal tjänstepersonmöten för att 
jobba fram förslag till avtalsmodell och avtalskonstruktion tillsammans med tjänstepersoner från 
Roslagsvatten och Österåkers kommun. Vaxholms stads tjänstedelegationen har jobbat nära, och 
löpande återkopplat, förankrat och fått medskick från av fullmäktige utsedd förhandlingsgrupp. 

Bilagt handlingarna återfinns en kort avrapportering om nuläget från Roslagsvatten. 

Förvaltningen och kommunens förhandlingsgrupp avser att återkomma till kommunfullmäktige i april 
med ett avtalsförslag. 

Handlingar i ärendet
 Tjänsteutlåtande information om framtida reningsverk – ÖVAR.
 Avrapportering avtalsdiskussioner om framtida avloppsreningsverk för Österåker och Vaxholm

Kommunledningskontoret
Marie Wiklund
Kommunchef
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Kopia på beslutet till:
För kännedom: Terees von Stedingk, Roslagvatten AB                                                                                     

Marie Wiklund, kommunchef                                                                            
Susanne Edén, stadsbyggnadschef                                                                    
Richard Hallman, exploateringschef                                                                     
Koray Kahruman, ekonomichef
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DOKUMENT ID: 20190328-30006
DATUM: 2021-01-11 | SIDAN 1 (2)

Roslagsvatten

Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2 
Telefon vxl: 08-540 835 00
info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se 

Avrapportering avtalsdiskussioner om framtida 
avloppsreningsverk för Österåker och Vaxholm

Vaxholms stad har i december 2020 bett Roslagsvatten om att för planutskottet, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige sammanfatta nuläget kring de avtalsdiskussioner som förs inför det 
föreslagna samarbetet om ett framtida gemensamt avloppsreningsverk.

Bakgrund
Blynäs reningsverk har ett tillstånd för 8 000 personekvivalenter. Enligt miljörapport för 2019 
uppskattas antalet anslutna (mantalsskrivna) till 7 147 personer och kapacitetstaket på Blynäs 
avloppsreningsverk kommer att nås inom kort och för att kunna tillgodose behovet av allmänt VA 
behövs en ny avloppsreningslösning. Roslagsvatten presenterade den 9 mars 2020 alternativ och 
förslag för Vaxholms framtida avloppsreningslösning. Den 25 mars fattade Vaxholmsvatten beslut 
om att rekommendera kommunfullmäktige att besluta om att Vaxholms framtida 
avloppsvattenbehandling ska ske genom samarbete med Österåkers kommun. Den 15 juni fattade 
även Vaxholms kommunfullmäktige beslut om detsamma.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 att Vaxholms framtida avloppsvattenrening ska ske 
genom samarbete med Österåkers kommun förutsatt att vissa villkor uppfylldes.  Dels att Österåker 
skulle välja att bygga ett avloppsreningsverk av typen aktivt slam i Margretelund (vilket har skett) 
och att kommunerna, Österåker och Vaxholm, kommer överens om grunderna för ett sådant 
samarbete. Vaxholmsvatten har vidare gett Roslagsvatten i uppdrag att ta fram en affärsmodell som 
grund för avtalsdiskussionerna mellan kommunerna. 

Affärsmodell
Våren 2020 tog Roslagsvatten fram två förslag på ekonomiska modeller för kostnadsfördelningen 
mellan kommunerna samt tre förslag på samarbetsformer. Under hösten har gemensamma möten 
hållits med tjänstemän från de båda kommunerna där dessa förslag har presenterats och 
förtydligats utifrån kommunernas behov för att förstå och kunna diskutera alternativen. Nästa steg 
är att kommunerna kommer överens om den ekonomiska modell och den samarbetsform som 
föreslås ligga till grund för samarbetet och att denna överenskommelse läggs som grund för ett 
förslag till respektive kommuns fullmäktige att ta ställning till.  

Utbyggnad av Margretelunds nya reningsverk
Parallellt med diskussionerna om affärsmodell och samarbetsform pågår arbetet med att förbereda 
för utbyggnaden av Margretelunds nya reningsverk. Roslagsvatten har utrett bästa 
entreprenadform för projektet och kommit fram till att projektet ska ske genom samverkan. 
Arbetet med upphandling av denna samverkan pågår just nu. I planeringsfasen ingår även att sätta 
ihop den organisation och det systemstöd som krävs för att kunna genomföra projektet, liksom ett 
antal utredningar om bl.a. placering slamhantering, hamnlösning, hantering av tunga transporter 
och befintlig verksamhet, med flera. 

Tidplan
Tidplanen för hela projektet framgår av illustrationen.
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För att kunna hålla den önskade tidplanen om att ta i drift Margretelunds nya reningsverk 2026 är 
det önskvärt att ett avtal om samarbete finns på plats enligt tidplanen nedan.

PLU 10 mars                               Beslutsförslag avtal
PLU-semin 18 mars                   Föredragning om ÖVAR och avtalsförslaget
KS 25 mars                                  Beslutsförslag avtal 
KF 19 april                                   Beslut avtal

Terees von Stedingk
Kommunansvarig Vaxholm
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Tjänsteutlåtande
2021-01-18

Änr KS 2021/11.000
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

Dataskyddsombud årsrapport 2020

Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen1, förkortad GDPR, gäller i hela EU och trädde i kraft 2018. Förordningen har 
som syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 
personuppgifter. Förordningen ställer krav på att myndigheter och organisationer som hanterar 
personuppgifter anpassar sina verksamheter för att leva upp till förordningens krav. 

Kommunfullmäktige fattade 16 november 2020 beslut om att policy och riktlinje för dataskydd i 
Vaxholms stad. Riktlinjer för dataskydd och hantering av personuppgifter i Vaxholms stad föreskriver att 
dataskyddsombud årligen ska redovisa för de personuppgiftsansvariga nämnderna det arbete som 
verksamheten gör gällande efterlevnaden av dataskyddsförordningen, nationell dataskyddslagstiftning 
och lokala styrdokument.

I årsrapport för 2020 informerar dataskyddsombud om personuppgiftsincidenter, utbildningsåtgärder 
och deltagande vid ledningsgruppsmöten, granskningar och övriga iakttagelser. 

Handlingar i ärendet
Dataskyddsombud årsrapport 2020, tjänsteutlåtande, 2020-01-18

Dataskyddsombud årsrapport, rapport, 2020-01-18

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Beata Rosvall, klk

För kännedom: Marie Wiklund, klk 
Kristoffer Staaf, klk

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 

Kommunledningskontoret
Beata Rosvall
Dataskyddsombud/Nämndsekreterare
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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Dataskyddsombud 
årsrapport 2020
Kommunstyrelsen

Beata Rosvall
2021-01-18
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Inledning

Dataskyddsförordningen, förkortad GDPR, gäller i hela EU och trädde i kraft 2018. Förordningen har 
som syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd 
av personuppgifter. Förordningen ställer krav på att myndigheter och organisationer som hanterar 
personuppgifter anpassar sina verksamheter för att leva upp till förordningens krav. Arbetet med 
att anpassa Vaxholms stad till dataskyddsförordningen pågår fortfarande. 

Kommunfullmäktige fattade 16 november 2020 beslut om att policy och riktlinje för dataskydd i 
Vaxholms stad. Riktlinjer för dataskydd och hantering av personuppgifter i Vaxholms stad 
föreskriver att dataskyddsombud årligen ska redovisa för de personuppgiftsansvariga nämnderna 
det arbete som verksamheten gör gällande efterlevnaden av dataskyddsförordningen, nationell 
dataskyddslagstiftning och lokala styrdokument. 

I riktlinjen framgår att dataskyddsombud ska rapportera om följande punkter: 

• Vilka interna och externa utbildningsåtgärder som förvaltningen genomfört på 
området.

• Vid vilka ledningsgruppsmöten som dataskyddsombudet har beretts tillfälle 
närvara vid för att avlägga rapport över förvaltningens hantering av 
personuppgifter.

• Dataskyddsombudets granskningar 
• Personuppgiftsincidenter. 
• Övriga iakttagelser. 

Denna rapport behandlar punkterna enligt ovan, med ett inledande stycke kring 
dataskyddsombudets roll. Årsrapporten avser endast kommunstyrelsen. 

Årsrapport 2020

Dataskyddsombudets roll
I samband med att förordningen trädde i kraft skapades en ny roll, dataskyddsombud. 
Dataskyddsombudets uppgifter framgår av artikel 39 dataskyddsförordningen. 
Dataskyddsombudets roll är bland annat att övervaka att dataskyddsförordningen följs inom 
organisationen genom att till exempel utföra kontroller, bistå med rådgivning och 
informationsinsatser. Under 2020 har en övergång skett till ett gemensamt dataskyddsombud för 
alla kommunens förvaltningar och verksamheter. 

Rollen är oberoende och granskande, dataskyddsombud har inget eget ansvar för att 
organisationen följer dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den 
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personuppgiftsansvariga1. Dataskyddsombudet får inte motta instruktioner för hur arbetet ska 
utföras, eller bli utsatt för bestraffning eller repressalier för att ha utfört sina arbetsuppgifter.

Dataskyddsombudet är även kontaktperson för de registrerade2, personal inom organisationen 
samt Integritetsskyddsmyndigheten3 (vid myndighetens eventuella inspektion eller tillsyn av 
verksamheten). 

Utbildningsåtgärder 
Dataskyddsombudet håller utbildningar varje halvår för nya medarbetare och nya chefer i samband 
med stadens övergripande introduktion. Utöver introduktionsutbildningarna som hålls 
kommungemensamt erbjuds möjligheten att boka in dataskyddsombud för interna 
utbildningsåtgärder anpassat för respektive verksamhet/enhet. Med anledning av pandemin har 
färre interna utbildningstillfällen bokats in 2020 än föregående år. 

Under 2019 och delar av 2020 har en extern utbildning i form av webutbildning via JPInfonet 
erbjudits medarbetarna. Många medarbetare genomförde utbildningen. Utbildningen avslutades 
med ett prov på kunskaperna där 14 rätt av 16 frågor behövdes för att bli godkänd och erhålla 
kursintyg. 

Enskilda arbetsgrupper såsom registratorerna har bokat in flera dragningar, likaså flera enheter 
inom kommunstyrelsens verksamhet. 

Ledningsgruppsmöten
Under 2020 har dataskyddsombud haft möte med kommunchef och kanslichef inför respektive 
granskningstillfälle samt för avstämning. 

I samband med övergången till ett gemensamt dataskyddsombud för kommunen finns ökad 
möjlighet att närvara vid ledningsgruppens möten. Tidigare år har möte skett med respektive 
förvaltnings ledningsgrupp separat. 

Dataskyddsombudets granskningar
Dataskyddsombud genomför granskningar löpande under året. I normalfallet ska fyra granskningar 
ske per år, men mot bakgrund av pandemin fick de granskningar som planerats för våren 2020 
flyttas. Granskningsfrågan väljs utifrån aktuella utmaningar i verksamheterna, 
Integritetsskyddsmyndighetens tillsynsplan och ny praxis inom rättsområdet som kan kräva 
anpassning. 

1 Personuppgiftsansvarig är den organisation som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna ska 
behandlas och hur behandlingen ska gå till. Nämnderna är personuppgiftsansvariga för de behandlingar som 
sker inom respektive förvaltnings verksamhet. 
2 En registrerad är den som en personuppgift avser, det vill säga handlar om.
3 1 januari 2021 bytte Datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten. 
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Granskningarna sker samtidigt för förvaltningarnas verksamheter med tanken att skapa 
synergieffekter och mervärde. Granskningarna är frivilliga och riktas till enhetscheferna. Även om 
grundsyftet är att klarlägga regelefterlevnaden på området är det viktigt att granskningarna sker 
med respekt för verksamheternas behov och samtidigt skapar en höjning av kunskapen på området. 

År 2020 genomfördes två granskningar, en självutvärdering samt en kartläggning av 
tredjelandsöverföringar av personuppgifter till USA. Självutvärderingen är återkommande från 
föregående år och belyser flera av de nyheter eller större arbetsmoment som infördes i samband 
med att förordningen trädde ikraft. Granskningen innebär även möjlighet för respektive chef att se 
vilka moment som återstår, samt tilldela ansvar och eventuellt följa upp föregående års 
självutvärdering. Granskningen hade ett mycket högt deltagande. Även om arbete kvarstår har 
medvetenheten om vilka arbetsmoment som föreligger ökat. Dataskyddsombudet återkopplade 
med anpassade rekommendationer till respektive enhet efter inskickade utvärderingar. 
Genomgående fick verksamheterna återkoppling att fokusera på de områden man själv uttryckt 
kvarstår, samt att påbörja, eller fortsätta alternativt utveckla, arbetet med dataskyddsanalys och 
dokumentationen av dessa. Ett särskilt fokus på grundläggande principer i dataskydd underlättar 
hela kedjan av dataskyddsarbetet och förståelsen för dataskyddsförordningen för alla medarbetare. 

Den andra granskningen avseende tredjelandsöverföringar av personuppgifter till USA genomfördes 
i december. Under hösten 2020 har dataskyddsombud valt att granska verksamheternas 
tredjelandsöverföringar med anledning av EU-domstolens dom i det så kallade Schrems II-målet 
(meddelad den 16 juli 2020). Domstolen slog fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte 
ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA.4

Granskningen av tredjelandsöverföringar genomfördes i december och hade något lägre deltagande 
än självutvärderingen. Granskningsfrågan besvarades antingen genom att chef (med eventuell hjälp 
från medarbetare) kontrollerade personuppgiftsbiträdesavtal och bilagorna till dessa, eller genom 
hjälp av en färdigformulerad fråga att skicka ut till personuppgiftsbiträdet. Två överföringar 
konstaterades inom kommunstyrelsens verksamhet, där uppgifterna redan publiceras på 
externwebb (vilket i sig innebär en tredjelandsöverföring). Fokus på information och 
uppgiftsminimering rekommenderades. 

Personuppgiftsincidenter 
Dokumentation av incidenter sker i diarieföringssystemet Evolution. Kommunstyrelsen har under 
2020 haft tre antal incidenter som rapporterats varav en anmälts till tillsynsmyndigheten. 

4 Privacy Shield är en mekanism för självcertifiering som finns i USA. Det innebär att företag i USA kan anmäla 
sig till det amerikanska handelsdepartementet (Department of Commerce) och meddela att de uppfyller de 
krav som ställs i Privacy Shield. Enligt ett beslut från EU-kommissionen har det varit tillåtet för 
personuppgiftsansvariga i EU att överföra personuppgifter till mottagare som har anslutit sig till Privacy 
Shield.
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Andelen incidenter är lägre än föregående år (nio incidenter 2019). Det är av stor vikt att incidenter 
rapporteras och registreras, då förordningen ställer krav på transparens och dokumentation. 
Dataskyddsombudet planerar kunskapshöjande åtgärder med avseende på incidenter och 
rekommenderar förvaltningen att fortsatt arbeta för att incidenter upptäcks och rapporteras.

Rutin och process för hantering av personuppgiftsincidenter finns etablerade och tillgängliga på 
Stimmet (förvaltningens intranät). Vid upptäckt incident följer förvaltningen fastställd rutin. 
Incidenter som ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten måste anmälas inom 72 timmar från 
upptäckt. Övriga incidenter dokumenteras på samma sätt som anmälda incidenter, dock utan att 
skickas in.  

Övriga iakttagelser
Coronapandemin har inneburit att vissa planerade moment hos förvaltningarna skjutits upp, men 
att annat dataskyddsarbete har prioriterats. Nya utmaningar har uppkommit i samband med att 
lösa kommunikation på distans. För kommunstyrelsens del märks särskilt övergången till digitala 
sammanträden för nämnderna samt kommunikation på distans. 

Slutligen noterar dataskyddsombudet att även om vissa områden har lämnat projektfas och går in 
förvaltningsfas har enheterna arbete kvar. Arbetet med förordningen kan vara tidskrävande och 
komplicerat, av samma anledning är det viktigt att chefer sätter av tid till arbetet och prioriterar 
resurserna. Enheterna inom kommunstyrelsens verksamhet har olika utmaningar. Det är av stor vikt 
att fortsätta arbetet med dataskydd, särskilt med avseende på proaktiva åtgärder för att efterleva 
dataskyddsförordningen. 
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 7 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige antas. 

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium gjort en översyn av 
formerna för allmänhetens frågestund. Allmänhetens frågestund är en möjlighet för enskilda invånare 
att ställa frågor till fullmäktiges politiker i anslutning till fullmäktiges sammanträden. 

Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit att regler för allmänhetens frågestund ska arbetas in i 
kommunfullmäktiges arbetsordning. Detta i syfte att skapa en tydlighet för såväl allmänhet som 
förtroendevalda kring hur allmänhetens frågestund ska genomföras. 

Alla partier har genom sina gruppledare vid flera tillfällen haft möjlighet att yttra sig över föreslagna 
regler och förslaget har justerats efter inkomna synpunkter. Vid det sista tillfället som partierna gavs 
tillfälle att yttra sig inkom inga synpunkter.

I bilagt förslag till ny arbetsordningen har reglerna lagts till i ny paragraf, 46 §. I övrigt föreslås endast en 
redaktionell rättelse i arbetsordningen, där namnet på det system som används för utskick av kallelser 
till förtroendevalda byts från tidigare Meetingdocs till nuvarande Netpublicator. 

Yrkanden
Peter Lindqvist (-) yrkar på tre justeringar gällande allmänhetens frågestund:

 "Frågeställaren ska vara närvarande vid frågestunden för att själv läsa upp sin fråga. – Förslag till 
ändring:  "Den som ställer frågan kan välja om hen vill ställa den personligen eller om den skall 
läsas upp av någon ur fullmäktiges presidium. Frågeställaren ska vara närvarande vid 
frågestunden." (Anledningen till att vi föreslår detta tillägg är att vi känner till fall där folk velat 
ställa en fråga men inte vågat ställa sig framför en stor publik på KF och därför avstått.)

 Frågor och svar ska vara kortfattade. Frågeställaren disponerar maximalt 1 minut.  - Förslag att 
sista meningen gällande tidssättning om 1 minut tas bort.

 Frågor som berör ett ärende på föredragningslistan till det aktuella 
kommunfullmäktigesammanträdet får inte ställas – Förslag att denna mening utgår.

Lars Lindgren (M) samt ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens 
beslutsförslag.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-12-21
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad - förslag 
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Justerare

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet

331



Tjänsteutlåtande
2020-12-21

Änr KS 2020/239.003
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

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning - regler för 
allmänhetens frågestund 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige antas. 

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium gjort en översyn av 
formerna för allmänhetens frågestund. Allmänhetens frågestund är en möjlighet för enskilda invånare 
att ställa frågor till fullmäktiges politiker i anslutning till fullmäktiges sammanträden. 

Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit att regler för allmänhetens frågestund ska arbetas in i 
kommunfullmäktiges arbetsordning. Detta i syfte att skapa en tydlighet för såväl allmänhet som 
förtroendevalda kring hur allmänhetens frågestund ska genomföras. 

Alla partier har genom sina gruppledare vid flera tillfällen haft möjlighet att yttra sig över föreslagna 
regler och förslaget har justerats efter inkomna synpunkter. Vid det sista tillfället som partierna gavs 
tillfälle att yttra sig inkom inga synpunkter.

I bilagt förslag till ny arbetsordningen har reglerna lagts till i ny paragraf, 46 §. I övrigt föreslås endast en 
redaktionell rättelse i arbetsordningen, där namnet på det system som används för utskick av kallelser 
till förtroendevalda byts från tidigare Meetingdocs till nuvarande Netpublicator. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-12-21
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad- förslag 

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kansliet

Kommunledningskontoret
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare
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Arbetsordning för kommunfullmäktige
Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna 
arbetsordning.  

Antalet ledamöter (5 kap. 5-8 §§ KL)
1 § Fullmäktige har 31 ledamöter. 

   I vallagen (2005:837) finns bestämmelser om antalet ersättare. 

Presidium (5 kap. 11 § KL) 
2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en 
ordförande samt en förste och andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val 
till presidiet ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång. 

   Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 

   Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån 
ordföranden anser att det behövs. 

3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i 
fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 

   Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara 
ålderspresident. 

4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör 
fullmäktige så snart det kan se välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som 
avgått.  

   Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens 
uppgifter.  

Upphörande av uppdraget (4 kap. 7 § KL)
5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa 
fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha sitt 
uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för 
att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan 
uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunstyrelsens kansli. 

Tid och plats för sammanträdena (5 kap. 12 § KL) 
6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde minst var tredje månad med undantag för perioden juli – 
augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 

   De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige första 
gången i oktober.  

   Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med 
kommunstyrelsens presidium. 
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7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice 
ordförandena.

   Ett extra sammanträde ska hållas om kommunstyrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges 
ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.  

  En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift 
om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett 
sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

   Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas om 
beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på kommunens anslagstavla. 

9 § Fullmäktige sammanträder i Kronängsskolans aula. 

   Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst 
sammanträde.   

Tillkännagivande av sammanträdena
10 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om 
de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens 
anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till 
sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats 
för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen skickas digitalt (via Netpublicator 
eller mail), om inte skäl talar däremot. 

I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden. 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträdesdatum bör även ske i tidningen Viktigt i Vaxholm 
och Vaxholms stads informationssida i Waxholmslotsen.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
11 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan 
fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

   Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och hålla ett fortsatt sammanträde en senare 
dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var 
sammanträdet ska fortsätta. 

   Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om det 
fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 
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   Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant 
fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när 
sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

Ärenden och handlingar till sammanträdena 
12 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett 
ärende, om inte annat följer av lag. 

13 §  Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de 
ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet. 

   Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare 
före sammanträdet. 

   Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga 
för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

   Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid 
vilket de avses bli ställda. 

Anmälas av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare (5 kap. 17-21 §§ KL) 
14 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till sitt fullmäktiges sekreterare. Ledamot ansvarar själv för att kalla in den 
ersättare som står i tur att tjänstgöra.  

15 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer 
för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är 
tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

   Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 

16 § Det som sagts om ledamot i 14 och 15 §§ gäller i tillämpliga delar också för ersättare. 

17 § Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett 
pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under 
pågående handläggning av ett ärende.

Deltagande i sammanträde på distans (5 kap. 16 § KL)
18 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt 
att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar före sammanträdet anmäla detta till 
fullmäktiges sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Upprop 
19 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under 
hela sammanträdet. 
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   I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. 

   Upprop ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när 
ordföranden anser att det behövs.  

Protokolljusterare (5 kap. 69 § KL)
20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet. 

   Sedan uppropet har skett enligt 19 § väljer fullmäktige två ledamöter, i första hand 1: e och 2:e vice 
ordförande, att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i 
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

Turordning för handläggning av ärendena 
21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. 

   Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

   Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i 
tillkännagivandet. 

   Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att 
återuppta det senare under sammanträdet.  

Yttranderätt vid sammanträdena (4 kap. 22 §, 5 kap. 32 §, 39-41 §§) 
22 § Rätt att delta i överläggningen har

- Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett 
ärende där nämndens verksamhetsområde berörs. 

- Ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett 
ärende som beredningen handlagt. 

- Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en 
interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret. 

- Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige 
behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 

23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen och årsredovisningen. 

   Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör 
revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning. 

  Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen. 

24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla 
ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt 
anställda i kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående 
sakkunniga. 
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   Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den 
utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma nämnden 
och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 

   Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får 
yttra sig under överläggningarna. 

25 § Kommunchefen och kanslichefen får delta i överläggningen i alla ärenden. 

   Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 

Talarordning och ordning vid sammanträdena 
26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har 
anmält sig och blivit uppropad. 

   Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två 
minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare 
som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. 

   Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse från 
ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller 
hennes anförande. 

   Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse. 

   Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa 
sammanträdet. 

Yrkanden 
27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 

   Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller 
läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

   Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 
skriftligt. 

Deltagande i beslut (4 kap. 24-26 §§) 
28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan 
beslutet fattas. 

   En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det 
med acklamation. 
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Omröstningar (4 kap. 24-25 §§, 5 kap. 54-56 §§ och 58 § KL samt 2 § lag (1992:339) om 
proportionellt valsätt)
29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts till att 
justera protokollet. 

   Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster med en voteringsanläggning 
eller efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. 

   Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

   Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte 
någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en angiven röst efter 
klubbslaget. 

   Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras 
omedelbart. 

30 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt 
vara omärkt, enkel och sluten. 

   En valsedel är ogiltig om den

- Upptar namnet på någon som inte är valbar, 
- Upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 
- Upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

   Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val 
finns särskilda föreskrifter i lag. 

Motioner (5 kap. 22 § 2 p KL) 
31 § En motion

- ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter. 
- får inte ta upp ämnen av olika slag.
- väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli. Den bör ges in till kommunstyrelsens 

kansli senast 14 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser ställa den.  

   En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. 

   Kommunstyrelsen ska en gång varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen bör göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni. 

De kommunalt hel- eller delägda bolagens initiativrätt (10 kap. 2-6 §§ och 5 kap. 22 § 5 
p KL) 
32 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 3-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana 
ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.  
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Interpellationer (5 kap. 59-63 §§ KL) 
33 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till 
kommunstyrelsens kansli senast 14 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa 
den. 

   En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som 
ledamot vid sammanträdet. 

   En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter då 
interpellationen ställdes. 

   Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast 14 
dagar före det sammanträde där interpellationssvaret kommer lämnas. Uppgift om att 
interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om 
sammanträdet. 

   Den ledamot som har ställt interpellationen bör få ta del av svaret senast dagen före den 
sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 

   Om en interpellation avser förhållanden i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, får den 
ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i 
företagets styrelse att besvara interpellationen. 

   Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen 
till ordföranden i kommunstyrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund där 
kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara 
interpellationen. 

   En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen 
behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 

Frågor (5 kap. 64 § KL) 
34 § En fråga ska

- vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 
- ges in till kommunstyrelsens kansli senast 14 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten 

avser att ställa den. 

   Vad som sägs i 33 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara 
skriftligt. 

   En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Beredning av ärenden (5 kap. 26-36 §§ KL)
35 §  Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige 
ska behandla ska beredas. Bestämmelser om beredningsprocessen finns i kommunallagen och Vaxholms 
stads beredningsprocess. 
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   Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller någon anställd att besluta om remiss av 
sådana ärenden. 

Återredovisning från nämnderna (6 kap 5 § KL) 
36 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag 
som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser finns i Vaxholms stads budget- och bokslutsprocess. 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning (5 kap. 24 § och 32 § KL) 
37 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

Beredning av revisorernas budget
38 § Presidiet bereder revisorernas budget

Valberedning
39 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den 
löpande mandatperioden. 

   I valberedningen ska samtliga i fullmäktige företrädda partier representeras med en ledamot och en 
ersättare vardera. 

   Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande samt en förste och andre vice 
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

   Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag 
av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. 

   Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning. 

   Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.  

Justering av protokollet (5 kap. 69 § och 8 kap. 12 § KL)
40 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter, i första hand förste och andre vice 
ordförande. 

   Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje 
ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har 
lett. 

   Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas 
skriftligt innan fullmäktige justerar den.  

Reservation (4 kap. 27 § KL)
41 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motivering ska till sitt innehåll enbart behandla ärendet och ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.  
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Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser ska 
motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet 
fattades. 

Expediering och publicering
42 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i 
protokollet. 

   Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet (tillhandahålls 
via kommunens webbplats, www.vaxholm.se). 

   Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga 
handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.  

43 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i 
8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens anslagstavla i den utsträckning 
hinder ej möter på grund av lag eller annan författning. 

42 § Protokollet ska utöver de i 8 kap. 12 § KL uppställda kraven på tillkännagivande även inom samma 
tid publiceras på kommunens webbplats, www.vaxholm.se. 

Möjlighet att lämna information
44 § Revisorerna och kommunalrådet (kommunstyrelsens ordförande) ska vid varje sammanträde ges 
möjlighet att lämna information om pågående verksamhet. 

Fullmäktigeberedning - Arvodeskommittén (3 kap. 2 § KL)
45 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en arvodeskommitté för 
den löpande mandatperioden. 

   I arvodeskommittén ska samtliga i fullmäktige företrädda partier representeras med en ledamot och 
en ersättare vardera. 

   Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande samt en vice ordförande för 
den tid som de har valts att vara ledamöter. 

   Arvodeskommittén ska bereda och lägga fram förslag i ärenden som rör arvodes- och 
pensionsreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad och därtill hörande frågor.  

   För arvodeskommittén ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet om 
nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll. I övrigt bestämmer 
arvodeskommittén själv sina arbetsformer.  

Allmänhetens frågestund 
46 § Innan fullmäktiges sammanträden hålls allmänhetens frågestund där du som invånare kan ställa 
korta frågor till politikerna. Frågestunden ska hållas maximalt 30 minuter före fullmäktiges 
sammanträden med undantag för det sammanträde där budgeten behandlas. Fullmäktiges presidium 
kan även besluta att ställa in allmänhetens frågestund om det finns särskilda skäl för detta. Frågor som 
ska ställas på den öppna frågestunden ska ha inkommit till kansliet (kansliet@vaxholm.se) senast          
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kl. 17.00 måndagen innan sammanträdesdagen. Frågeställaren läser själv upp sin inskickade fråga på 
den öppna frågestunden. Syftet med frågestunden är att ge enskilda invånare möjlighet att ställa frågor 
till fullmäktiges politiker. Frågestunden är inte ett forum för politiska kampanjer, partipolitisk debatt 
eller liknande. Följande regler gäller för allmänhetens frågestund: 

- En fråga per frågeställare får ställas vid respektive frågestund.

- Frågor och svar ska vara kortfattade. Frågeställaren disponerar maximalt 1 minut.  

- Frågor får inte beröra myndighetsutövning mot enskild. 

- Endast frågor som faller inom ramen för den kommunala kompetensen behandlas.

- Frågorna besvaras i den ordning de har lämnats in. 

- Om flera frågor är likalydande besvaras endast den först inlämnade frågan. 

- Frågor som berör ett ärende på föredragningslistan till det aktuella 

kommunfullmäktigesammanträdet får inte ställas.

- Det är fullmäktiges presidium som avgör om frågan får ställas. Presidiet föreslår vem/vilka som 

besvarar frågan. 

- Personer som innehar politiska uppdrag enligt förtroendemannaregistret i Vaxholms stad har inte 

rätt att ställa frågor vid allmänhetens frågestund. 
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