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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-26

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 17:30
Kallade: Ledamöter
Underrättade: Ersättare
Meddela deltagande: Meddela nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se
Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som 

är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är 
markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om 
A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.

  Ärende    Beskrivning                          Föredragande

1 A Justering och fastställande av föredragningslista Ordföranden

2 A Rivning etapp 2 Norrberget - Genomförande- och 
tilldelningsbeslut.

Susanne Edén

3 A Återrapportering av stöd till näringslivet med anledning 
av Corona

Mikaela Lodén

4 A Resultat Stockholmsenkäten 2020 Madeleine Larsson

5 A Resultat Polisens trygghetsmätning 2020 Madeleine Larsson

6 A Utvärdering av KS 2019/221.759 förlängning av 
bostadskontrakt för nyanlända barnfamiljer med barn i 
skolåldern

Agneta Franzén

7 A Förslag inriktningsbeslut nyanlända Agneta Franzén

8 A Svar på revisionsrapport myndighetsutövning Barn och 
ungdom)

Agneta Franzén
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9 A Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 3 
2020

Agneta Franzén

10 A Implementering av program för mål och uppföljning av 
privata utförare

Jennie Falk Eriksson

11 A Utvärdering projekt: Implementering av ett 
barnrättsbaserat arbetssätt i Vaxholms stad

Johanna Frunck

12 B Mål och budget samt taxor och avgifter 2021-2023 - 
återremitterat från kommunfullmäktige 
(kompletteras vid senare tillfälle)

Koray Kahruman

13 B Förslag till nytt stadsbibliotek - återremitterat från 
kommunfullmäktige (kompletteras vid senare tillfälle)

Susanne Edén

14 A Rindö skoltomt AB bolagsordning och ägardirektiv Koray Kahruman

15 A Vaxholms stads finansiella verksamhet 2020-10-31 Koray Kahruman

16 B Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2020 Koray Kahruman

17 B Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk 
förening

Koray Kahruman

18 A Svar på frågeställningar till mötet med revisionen i 
Vaxholms stad 2020

Marie Wiklund

19 A Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2021 Kristoffer Staaf

20 A Förlängning av mandatperiod för ersättare i 
kommunstyrelsens planeringsutskott

Anette Lingesund

21 A Redovisning av delegeringsbeslut Anette Lingesund

22 B Förvaltningen informerar Marie Wiklund

Malin Forsbrand (C) Anette Lingesund
Ordförande Sekreterare
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Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Rivning etapp 2 Norrberget - Genomförande- och tilldelningsbeslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Exploateringsenheten får i uppdrag att genomföra rivningsetapp två, omfattande skyddsrum i 
före detta Norrbergsskolan och Lillstugan, på Norrberget.

2. Tilldelning av rivningsentreprenaden tillfaller Rivners AB, 556106-0822 som genom tidigare 
upphandling gett anbud på optionen att utföra rivning etapp 2, efter avrop. 

3. Exploateringschef på Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att avropa optionen. 

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad har tidigare handlat upp rivningen av Norrbergsskolan, Lägerhöjden och Lillstugan och 
tilldelat Rivners AB entreprenaden (Änr KS 2016/195.259). Den första rivningsetappen avslutades 2020-
05-12, den omfattade rivning av Norrbergsskolan; allt utom skyddsrummen och Lillstugan. I upphand-
lingen ingick en option att riva de fyra skyddsrummen och Lillstugan som undanhölls från den första 
rivningsetappen i avvaktan på tillfällig begränsning av skyddsrumsförmåga från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB).

I juni 2020 vann Dp 410 laga kraft. Arbetet med att förbereda de befintliga skyddsrummen för en längre 
tids skyddsrumsdrift, om inte detaljplanen hade vunnit laga kraft, stoppades i och med detta, för att 
rivningen av skyddsrummen var nära förestående.

Nu har beslut om tillfällig begränsning av skyddsrumsfunktion för de fyra skyddsrummen på Norrberget 
erhållits från MSB. Det gäller totalt 415 skyddsrumsplatser fördelat i fyra skyddsrum. Vart och ett av 
dessa har fått beviljad begränsning av skyddsrumsfunktionen under perioden 2020-11-01 till 2025-11-
01. Detta innebär att skyddsrummens konstruktion får rivas, flyttas och förändras. När denna period har 
löpt ut ska skyddsrummens funktion ha återställts och godkänts av MSB. Ansvarig skyddsrumssakkunnig 
är Henry Herrmann, SGR 632, som för övrigt följt rivningen av Norrbergsskolan, för att tillgodose MSB´s 
intressen i rivningsprojektet.

Vid beredningen av andra rivningsetappen på Norrberget, har konstaterats, att de återvinningsanlägg-
ningar som tar emot betong för återvinning, fått skärpta miljökrav. Dessa krav går ut på att spåra bland 
annat Crom (VI). Detta har inneburit att staden som beställare av rivningsarbetena, valt att ta 
förstörande provning och analysera den betong som finns i Lillstugans bottenplatta och den betong som 

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tom Thorell
Byggprojektledare
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skyddsrummen är uppbyggt av. Resultatet av analyserna visar att betongen innehåller just Crome (VI), 
vilket medfört att kostnaderna för rivningen ökat. Kostnaderna hade givetvis tillkommit oavsett (via 
ÄTA) men är nu tack vare våra förstörande provtagningar kända och även kostnadsuppskattade.

Bedömning
Genom rivning av skyddsrummen på Norrberget och efter det att fastighetsbildning genomförts kan 
exploateringen på Norrberget påbörjas. 

Med anledning av att Dp 410 vunnit laga kraft och att beslut om tillfällig begränsning av skyddsrummen 
erhållits från MSB under fem år, föreslår förvaltningen kommunstyrelsen; att ge exploateringsenheten i 
uppdrag att genomföra rivningsetapp två på Norrberget. Vidare föreslås att Rivners AB tilldelas 
entreprenaden, enligt option i genomförd upphandling. Exploateringschef på 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslås erhålla uppdraget att avropa optionen.

Måluppfyllelse
Genom att exploateringsenheten får i uppdrag att genomföra rivningsetapp två, omfattande skyddsrum 
i före detta Norrbergsskolan och Lillstugan på Norrberget, samt att kommunstyrelsen beslutar om att 
tilldela Rivners AB entreprenaden, skapas förutsättningar för kommunstyrelsen att nå de 
kommunövergripande målen om kvalité, livsmiljö och ekonomi. 

 Rivning möjliggör för kommunen att enligt köp- och genomförandeavtal sälja marken ifråga, 
vilket medför en betydande intäkt till kommunen att använda för annat ändamål.

 Ett modernt särskilt boende för äldre med heldygnsomsorg och hög bostadkvalitet förbättrar 
livsmiljön för de äldre. 

 Ett modernt tillagningskök med hög kvalitet, som ligger centralt i staden skapar en effektiv 
hantering av matlådor för hemtjänsten, vilket förhöjer livskvalitén för de äldre. 

 En modern permanent förskola om sex avdelningar, utformad enligt de senaste rönen är kvalité 
och skapar livskvalitet, för de förskolebarn som kommer att placeras på Norrberget.

 Nya bostäder på Norrberget skapar förutsättningar för Vaxholms stad att attrahera nya invånare 
som efterfrågar den livskvalité som finns i Vaxholms stad.

Kostnader och Finansiering
Kostnad för rivningsetapp två, uppskattas totalt till ca 2 000 000 kr fördelat enligt följande:

Option enligt tidigare anbud och avtal 
Rivning av skyddsrum i f.d. Norrbergsskolan 430 000 kr
Rivning av Lillstugan med skyddsrum 700 000 kr

Tillkommande kostnader:
Hantering av Crome (VI) m.m. enl. miljöinventering 659 600 kr
Rivning av 2 brunnar med sammanlänkad ledning         4 500 kr
Rivning fettavskiljare i mark     9 000 kr
Rivning av förrådsbyggnad     8 000 kr
Rivning av staket runt Lillstugan och Lägerhöjden                                      9 900 kr
Oförutsett 15% på Tillkommande kostnader 103 650 kr
---------------------------------------------------------------------------------------------
Uppskattad total kostnad                              1 924 650 kr  
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Finansieringen av kostnaderna för rivningsetapp två, sker inom ramen för exploateringen på Norrberget.

Förslagets konsekvenser
I närområdet runt Norrberget finns bostäder och samhällsverksamhet i Storstugan som är mest berörda 
av rivningsverksamheten, vars hänsyn skall tas, vid rivningsentreprenadens genomförande i likhet med 
när rivningsetapp ett genomfördes.

För att minimera de negativa effekterna för närboende kommer entreprenören i likhet med genom-
förandet av rivningsetapp ett, att inhägna arbetsområdet, genomföra skyddsronder, minimera störande 
ljudspridning och spridning av damm samt lukt. Utöver detta skall entreprenören säkerställa att brand-
spridning inte uppkommer samt hålla en brandskyddsansvarig på plats. Rivningsavfall kommer att 
sorteras i olika fraktioner enligt genomförd upphandling och avtal.

Närboende har möjlighet till syn av arbetsområdet, efter förfrågan hos stadens byggprojektledare och i 
dennes sällskap.

Rivningen medför vidare att en ny stadsdel med en ny permanent förskola för 6 avdelningar kan 
förverkligas. För barn innebär detta en positiv möjlig närhet mellan bostad och förskola och där miljön 
innebär en ny modern förskola som möjliggör utökad livskvalitet för de förskolebarn som kommer att 
placeras här.

Uppföljning och utvärdering
Genomförandet av rivningen kommer följas upp och styras genom kontinuerliga byggmöten tillsammans 
med en upprättad betalningsplan.  

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Tom Thorell, 2020-11-10
Bil. 1   Änr KS 2018/28.259 ”Tilldelningsbeslut rivning av Norrbergsskolan”
Bil. 2   Utvärdering 
Bil. 3   Offert 18/043 Rivners dat. 2020-11-05
Bil. 4   Rapport Kontroll av byggmaterial,  Bjerking dat. 2020-10-18        
Bil. 5   Inkarterade skyddsrum på fastigheten Lägerhöjden 1 
Bil. 6   MSB  beslut SKR 120938-5 om tillfällig begränsning
Bil. 7   MSB  beslut SKR 120940-6 om tillfällig begränsning
Bil. 8   MSB  beslut SKR 120939-0 om tillfällig begränsning
Bil. 9   MSB  beslut SKR 163826-1 om tillfällig begränsning

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Tom Thorell, Stadsbyggnadsförvaltningen 

Richard Hallman, Stadsbyggnadsförvaltningen 

Susanne Edén, Stadsbyggnadsförvaltningen 

Marie Wiklund, Kommunledningskontoret
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-05-02

Änr KS 2016/195.259
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 56 Tilldelningsbeslut - rivning på Norrberget

Kommunstyrelsens beslut
1. Tilldelning av rivningsentreprenaden för Norrbergsskolan, Lillstugan och Lägerhöjden tillfaller 

entreprenör Rivners AB, 556106-0822.
2. Kommunchef får i uppdrag att teckna avtal med vald entreprenör. 
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Noteras till protokollet att (S) inte deltar i beslutet. 

Ärendebeskrivning
Rivningen av Norrbergsskolan, Lillstugan och Lägerhöjden har nu kommit till ett upphandlingsskede och 
det är aktuellt att tilldela en rivningsentreprenör. Underlaget till detta är en förnyad konkurrensutsätt-
ning av de entreprenörer som ingår i ramavtalet ”Rivningsentreprenader STIC 2016” via SKL Kommen-
tus, inom vilket Vaxholms  stad medverkar.

Upphandlingsdokumentet gällande rivning av Norrbergsskolan, Lillstugan och Lägerhöjden godkändes 
enligt KS beslut 2019-03-21 § 28. Ramavtalet genom SKL Kommentus omfattar tre rivningsentre-         
prenörer, två av dessa har svarat i den förnyade konkurrensutsättning som förvaltningen nu har genom-
fört. Förfrågningsdokumentet gick ut till entreprenörerna 22 mars och sista inlämningsdag var 11 april . 
Två anbud kom in till förvaltningen för utvärdering, anbud 1 och anbud 2. Utvärderingen presenteras i 
bilaga 1.  ”Kvalificering och utvärdering 2019-04-12”.

Efter utvärdering av de två anbuden har förvaltningen funnit att anbud nummer 2, är det mest eko-
nomiskt fördelaktiga anbudet för Vaxholms stad. Förvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att 
tilldela den förfrågade rivningsentreprenaden, till det  företag som lämnat in anbud 2. Vidare föreslås att 
paragrafen förklaras omedelbart justerad, i syfte att underrätta de två entreprenörerna om utfallet av 
upphandlingen, skyndsamt.

Yrkanden
Sara Strandberg (V) och Anna-Lena Nordén (WP) yrkar att upphandlingen avbryts. 

Michael Baumgarten (L), Lars Lindgren (M) och Fredrik Östman (C) yrkar bifall till förvaltningens 
beslutsförslag med tillägg att kommunchef får i uppdrag att teckna avtal med vald entreprenör. 

Anders Garstål anmäler att (S) inte deltar i beslutet med motivering i enlighet med bilaga 1 till 
protokollet.

Proposition
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer proposition på det båda 
yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägg att kommunchef får i 
uppdrag att teckna avtal med vald entreprenör.  

Reservationer
Sara Strandberg anmäler för (V) och Anna-Lena Nordèn för (WP) reservation mot beslutet i enlighet med 
bilaga 2 till protokollet. 
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Handlingar
2019-40-15 tjänsteutlåtande ”Tilldelningsbeslut – Rivning på Norrberget”
Bilaga 1. Kvalificering och utvärdering Rivning Norrberget 2019-04-12

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Tom Thorell, stadsbyggnadsförvaltning

För kännedom: Marie Wiklund, kommunledningskontoret                                                                 
Susanne Edén, stadsdelsförvaltningen                                                                
Richard Hallman, stadsbyggnadsförvaltningen
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Kvalificering och utvärdering    2019-04-12 Bilaga 1.
Änr KS 2016/195.259

OBLIGATORISKA KRAV (måste besvaras med "ja" för att leverantören ska kvalificeras)

Anbudsgivare 1 Anbudsgivare 2

Leverantörens org nr: 556538-8955 556106-0822

Leverantörens namn: Härnösands byggreturer AB Rivners AB

Anbud är inlämnat i tid Ja Ja

Anbud är komplett Ja Ja

Samtliga obligatoriska krav är uppfyllda (Ja/Nej) Ja Ja

      Utvärderingskrav

Anbudsgivare 1 Anbudsgivare 2

Lägsta pris: ETAPP 1

Pris - Rivningsetapp 1 Skolbyggnad exklusive skyddsrum 5 851 000 4 350 000

Pris - Rivning Lägerhöjden 847 300 700 000

Pris - Inhägnad i "Vänteläge"…….  kr/månad löpande, vid utvärdering 

kommer 18 mån att utvärderas.
0 144 000

Delsumma Ettapp 1 ( kr ) 6 698 300 5 194 000

Anbudsgivare 1 Anbudsgivare 2

Lägsta pris : OPTION

Norrbergets skyddsrum 551 040 430 000
Lillstugan 736 300 700 000

Delsumma option ( kr ) 1 287 340 1 130 000

Totalsumma 7 985 640 6 324 000

Vinnande anbudsgivare:

Rivners AB - Anbudsgivare 2

Projektnr: 115 620 "Rivning Norrberget"
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1(1) 

Beslut tillfällig begränsning 2019:1 

 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 

651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se  
 

Beslut om tillfällig begränsning av skyddsrumsfunktionen 

För nedanstående skyddsrum beslutar MSB att medge att skyddsrumsfunktionen under 

angiven tid får vara begränsad, i syfte att vidta de anläggnings- och byggnadsåtgärder som den 

sökande har presenterat.  

Skyddsrumsnummer 120938-5 

Kommun och fastighet Vaxholm, Lägerhöjden 1 

 

Begränsning i skyddsrummets funktion 

Skyddsrummets funktion får under perioden 2020-11-01 till 2025-11-01 vara begränsad. 

Detta innebär att skyddsrummets konstruktion får rivas, flyttas och förändras. När 

ovanstående period har löpt ut ska skyddsrummets funktion ha återställts och godkänts 

av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet 

Ansvarig skyddsrumssakkunnig för skyddsrumsprojektet är: 

Henry Herrman, SRG 632 

Övrigt 

MSB beslutar att antalet skyddsrumsplatser vid återställandet av skyddsrumsfunktionen 

ska uppgå till 115 platser. 

Vid uppförande av ersättande skyddsrum ska det ersättande skyddsrummet uppföras 

inom nuvarande fastighets geografiska gränser. Om skyddsrummet blir färdigställt innan 

2025-11-01 ska Vaxholms stad kontakta MSB för att boka in en tidigare slutbesiktning.  

Enheten för befolkningsskydd 

 

 

Anders Johannesson Emma Boström  

 

Överklagande: Detta beslut får enligt 9 kap. 2 § lagen om skyddsrum inte överklagas. 

 Beslut   

Datum 

2020-10-26 

Diarienr 

Skr 120938-5-2020  

 

Enheten för befolkningsskydd 

Tel: 010 240 55 22 

E-post: skyddsrum@msb.se 

       Vaxholms stad 

Att: Göran Persson 

185 83 Vaxholm 
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1(1) 

Beslut tillfällig begränsning 2019:1 

 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 

651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se  
 

Beslut om tillfällig begränsning av skyddsrumsfunktionen 

För nedanstående skyddsrum beslutar MSB att medge att skyddsrumsfunktionen under 

angiven tid får vara begränsad, i syfte att vidta de anläggnings- och byggnadsåtgärder som den 

sökande har presenterat.  

Skyddsrumsnummer 120940-6 

Kommun och fastighet Vaxholm, Lägerhöjden 1 

 

Begränsning i skyddsrummets funktion 

Skyddsrummets funktion får under perioden 2020-11-01 till 2025-11-01 vara begränsad. 

Detta innebär att skyddsrummets konstruktion får rivas, flyttas och förändras. När 

ovanstående period har löpt ut ska skyddsrummets funktion ha återställts och godkänts 

av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet 

Ansvarig skyddsrumssakkunnig för skyddsrumsprojektet är: 

Henry Herrman, SRG 632 

Övrigt 

MSB beslutar att antalet skyddsrumsplatser vid återställandet av skyddsrumsfunktionen 

ska uppgå till 85 platser. 

Vid uppförande av ersättande skyddsrum ska det ersättande skyddsrummet uppföras 

inom nuvarande fastighets geografiska gränser. Om skyddsrummet blir färdigställt innan 

2025-11-01 ska Vaxholms stad kontakta MSB för att boka in en tidigare slutbesiktning.  

Enheten för befolkningsskydd 

 

 

Anders Johannesson Emma Boström  

 

Överklagande: Detta beslut får enligt 9 kap. 2 § lagen om skyddsrum inte överklagas. 

 Beslut   

Datum 

2020-10-26 

Diarienr 

Skr 120940-6-2020  

 

Enheten för befolkningsskydd 

Tel: 010 240 55 22 

E-post: skyddsrum@msb.se 

       Vaxholms stad 

Att: Göran Persson 

185 83 Vaxholm 
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1(1) 

Beslut tillfällig begränsning 2019:1 

 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 

651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se  
 

Beslut om tillfällig begränsning av skyddsrumsfunktionen 

För nedanstående skyddsrum beslutar MSB att medge att skyddsrumsfunktionen under 

angiven tid får vara begränsad, i syfte att vidta de anläggnings- och byggnadsåtgärder som den 

sökande har presenterat.  

Skyddsrumsnummer 120939-0 

Kommun och fastighet Vaxholm, Lägerhöjden 1 

 

Begränsning i skyddsrummets funktion 

Skyddsrummets funktion får under perioden 2020-11-01 till 2025-11-01 vara begränsad. 

Detta innebär att skyddsrummets konstruktion får rivas, flyttas och förändras. När 

ovanstående period har löpt ut ska skyddsrummets funktion ha återställts och godkänts 

av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet 

Ansvarig skyddsrumssakkunnig för skyddsrumsprojektet är: 

Henry Herrman, SRG 632 

Övrigt 

MSB beslutar att antalet skyddsrumsplatser vid återställandet av skyddsrumsfunktionen 

ska uppgå till 125 platser. 

Vid uppförande av ersättande skyddsrum ska det ersättande skyddsrummet uppföras 

inom nuvarande fastighets geografiska gränser. Om skyddsrummet blir färdigställt innan 

2025-11-01 ska Vaxholms stad kontakta MSB för att boka in en tidigare slutbesiktning.  

Enheten för befolkningsskydd 

 

 

Anders Johannesson Emma Boström  

 

Överklagande: Detta beslut får enligt 9 kap. 2 § lagen om skyddsrum inte överklagas. 

 Beslut   

Datum 

2020-10-26 

Diarienr 

Skr 120939-0-2020  

 

Enheten för befolkningsskydd 

Tel: 010 240 55 22 

E-post: skyddsrum@msb.se 

       Vaxholms stad 

Att: Göran Persson 

185 83 Vaxholm 
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Beslut tillfällig begränsning 2019:1 

 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 

651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se  
 

Beslut om tillfällig begränsning av skyddsrumsfunktionen 

För nedanstående skyddsrum beslutar MSB att medge att skyddsrumsfunktionen under 

angiven tid får vara begränsad, i syfte att vidta de anläggnings- och byggnadsåtgärder som den 

sökande har presenterat.  

Skyddsrumsnummer 163826-1 

Kommun och fastighet Vaxholm, Lägerhöjden 1 

 

Begränsning i skyddsrummets funktion 

Skyddsrummets funktion får under perioden 2020-11-01 till 2025-11-01 vara begränsad. 

Detta innebär att skyddsrummets konstruktion får rivas, flyttas och förändras. När 

ovanstående period har löpt ut ska skyddsrummets funktion ha återställts och godkänts 

av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet 

Ansvarig skyddsrumssakkunnig för skyddsrumsprojektet är: 

Henry Herrman, SRG 632 

Övrigt 

MSB beslutar att antalet skyddsrumsplatser vid återställandet av skyddsrumsfunktionen 

ska uppgå till 90 platser. 

Vid uppförande av ersättande skyddsrum ska det ersättande skyddsrummet uppföras 

inom nuvarande fastighets geografiska gränser. Om skyddsrummet blir färdigställt innan 

2025-11-01 ska Vaxholms stad kontakta MSB för att boka in en tidigare slutbesiktning.  

Enheten för befolkningsskydd 

 

 

Anders Johannesson Emma Boström  

 

Överklagande: Detta beslut får enligt 9 kap. 2 § lagen om skyddsrum inte överklagas. 

 Beslut   

Datum 

2020-10-26 

Diarienr 

Skr 163826-1-2020  

 

Enheten för befolkningsskydd 

Tel: 010 240 55 22 

E-post: skyddsrum@msb.se 

       Vaxholms stad 

Att: Göran Persson 

185 83 Vaxholm 
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Tjänsteutlåtande
2020-10-27

Änr KS 2020/200.141
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

Återrapportering av stöd till näringslivet med anledning av corona

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet och skickar utvärderingen till 
Näringslivsberedningen för vidare analys. 

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 togs fram med input 
från förvaltningen, svenskt näringsliv, näringlivsberedningen samt fem kommuner i närområdet. 
Åtgärderna presenterades för KS under våren 2020. 

I september 2020 skickades en enkät ut till ca 400 företag i Vaxholm för att få en uppfattning om vad 
näringslivet tyckte om stödåtgärderna samt vilka som användes i störst utsträckning. 41 företag svarade 
på enkäten. Svaren presenteras i bilagan.

Ärendebeskrivning
De stödåtgärder som Vaxholms stad tog fram för företagen är följande:

 Vaxholms stad kommer att ha en generös hållning till ansökningar från butiker och 
uteserveringar om utökad verksamhet utomhus.

 Destination Vaxholm tilldelas 250 000 kronor för 2020, oaktat medlemsavgifterna, för att stärka 
besöksnäringen.

 Restaurangernas uteserveringar kostnadsfria fram till 1 maj 2020.

 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.

 Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.

Kommunledningskontoret
Mikaela Lodén
Turistchef o Näringslivsansvarig
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Tjänsteutlåtande
2020-10-27

Änr KS 2020/200.141
2 av 2

 Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.

 Inriktningen på besöksnäringsarbetet skiftar från en internationell målgrupp till en nationell 
målgrupp inom ramen för Stockholm Archipelago.

 Vaxholms stad planerar för olika åtgärder för att förstärka informationen och marknadsföringen 
av våra lokala besöksmål inför sommarsäsongen, under förutsättning att den nuvarande 
situationen upphör.

 Kommunens riktlinjer möjliggör att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar omedelbart 
(om Polisen beviljar ansökan).

 Möjliggöra större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar, där det är möjligt.

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

Bedömning
Enkäten visar att få stödåtgärder utnyttjades. Enligt enkäten var åtgärden om ett extra bidrag till 
Destination Vaxholm det som flest företag hade använt sig av. Många svenskar besökte Vaxholm under 
sommaren och besöksnäringen hade en förvånansvärt bra säsong. Då många destinationer tävlade om 
de svenska turisterna i år är det sannolikt att Destination Vaxholms marknadsföring av Vaxholm gjorde 
att vår kommun fick en bra turistsommar trots covid-19. Vi vet att flera restauranger använde sig av 
åtgärden att ställa ut uteserveringen kostnadsfritt i april – trots att ingen har svarat det i enkäten. Vidare 
vet vi att åtgärderna att få anstånd på fakturor samt att korta ner betalningstider till stadens 
leverantörer har nyttjats av lokala företag.    

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

Handlingar i ärendet
Bilaga, Utvärdering av stödåtgärderna till näringslivet pga covid-19.

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: KS, Vaxholms stad 

Mikaela Lodén, Näringslivsansvarig, KLK, mikaela.loden@vaxholm.se 

För kännedom: Marie Wiklund, Kommunchef, KLK, marie.wiklund@vaxholm.se 
Ulrika Schelwander, Ordförande näringslivsberedningen, 
ulrika@schelwander.se
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Utvärdering av 
stödåtgärderna till 
näringslivet pga Covid-19

Mikaela Lodén, näringslivsansvarig. Oktober 2020
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De stödåtgärder som Vaxholms stad erbjöd det lokala näringslivet 

Här skriver du din huvudrubrik

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

•Destination Vaxholm tilldelas 250 000 kronor för 2020, oaktat medlemsavgifterna, 
för att stärka besöksnäringen.

•Restaurangernas uteserveringar kostnadsfria fram till 1 maj 2020.
•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.
•Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
•Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
•Inriktningen på besöksnäringsarbetet skiftar från en internationell målgrupp till en nationell målgrupp 

inom ramen för Stockholm Archipelago.
•Vaxholms stad planerar för olika åtgärder för att förstärka informationen och marknadsföringen av våra 

lokala besöksmål inför sommarsäsongen, under förutsättning att den nuvarande situationen upphör.
•Kommunens riktlinjer möjliggör att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar omedelbart 

(om Polisen beviljar ansökan).
•Möjliggöra större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar, där det är möjligt.
•Vaxholms stad ska sträva efter att prioritera lokala företag vid inköp av varor och tjänster och vid bokning 

av kurser och konferenser.
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Om enkäten 

• En enkät med 3 frågor om stödåtgärderna skickades ut per mejl till 
ungefär 400 företag den 16 september 2020.

• 41 företag svarade. 

• 7 företag hade använt sig av någon stödåtgärd.

Här skriver du din huvudrubrik
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1. Använde sig ditt företag av någon av de åtgärder som 
Vaxholms stad tog fram för att stötta det lokala näringslivet 
pga corona?

Antal svar: 41
Antal ja: 7 
Antal nej: 33
Antal vet ej: 1

47



2. Om du svarade ja på förra frågan - vilka åtgärder använde ni er 
av?

Antal svar: 8
Destination Vaxholm tilldelas 250 000 kr: 7 
Korta ner betalningstider till Vaxholms stads leverantörer: 1
Vaxholms stad kommer att ha en generös hållning till ansökningar om utökad verksamhet utomhus: 1
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3. Var åtgärden till nytta för ert företag?

Antal svar: 28
Antal ja: 5 
Antal nej: 14
Antal vet ej: 9
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ÖVRIGA SYNPUNKTER OCH TANKAR – 9 STYCKEN
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Slutsats

• Få svarande på enkäten

• Det är få som använt sig av åtgärderna

• Populäraste åtgärden enligt enkäten – extra bidrag till Destination 
Vaxholm

• Vissa åtgärder som vi vet har nyttjats visar sig inte i undersökningen –
t.ex. kostnadsfria uteserveringar under april och anstånd med 
fakturor. 

• Det har kommit in flera önskemål om att hyresreduceringar för 
kommunala lokaler hade varit en viktig stödåtgärd.

• De åtgärder som togs fram har inte utnyttjats i någon större 
utsträckning

Här skriver du din huvudrubrik
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Redovisning från Destination Vaxholm
• Destination Vaxholm fick i år 250 000 kr från Vaxholms stad stället för summan motsvarande 

medlemsintäkterna. Medlemsintäkterna år 2020 var 158 750 kr, vilket innebär att Destination 
Vaxholm fick 91 250 kr extra i år.

• För det extra bidraget har DV gjort följande: 

lagt resurser på att skapa hemsida för presentkortsförsäljning www.vaxholmsupporter.nu

lagt resurser på att skapa en destinationswebb www.destinationvaxholm.se

lägger resurser på säsongsanpassat innehåll på webbsidan samt lyfta natur och möten

avsatt resurser för att översätta hemsidan till fler språk

avsatt resurser för att marknadsföra hemsidan

avsatt resurser för att stötta Julhandeln - handla lokalt

avsatt resurser till ”naturgruppen” och söker samarbete med ansvariga för Bogesundslandet för att se

hur man tillsammans kan tillgängliggöra naturen för boende och turister.

Här skriver du din huvudrubrik
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Tjänsteutlåtande
2020-10-23

Änr KS 2020/186.751
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

Resultat Stockholmsenkäten 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Vart annat år görs undersökningen Stockholmsenkäten som undersöker ungdomars vanor och hur de 
uppfattar sina liv. Även om Vaxholms unga känner sig trygga och trivs där de bor så ökar tillgängligheten 
på droger. Den psykiska ohälsan har ökat något då fler unga uppger att de känner sig deppiga eller har 
dålig kontakt med sina föräldrar. 

Resultatet från årets upplaga av Stockholmsenkäten visar att andelen elever i Vaxholm som känner sig 
ganska eller mycket trygga om de går ut ensam sent en kväll i området är högst i länet. 90 procent av 
killarna och 80 procent av tjejerna i årskurs 9 angav det i årets enkät.

Eleverna verkar även trivas mycket bra i sitt bostadsområde. Andelen som trivs bra är de högsta sedan 
mätningarna började år 2008, både bland tjejer och killar i årskurs 9. Övriga resultat som enkäten visade 
var bland annat; 

 I Vaxholm brukar 17 procent i årskurs 9 och 29 procent av eleverna i år 2 på gymnasiet tobak. Skillnaderna är stora 
mellan könen, tjejer röker i högre utsträckning och killar snusar.

 Bland niondeklassarna uppger 51 procent av pojkarna och 45 procent av tjejerna att de helt avstår alkohol. Det är 
en minskning sedan den senaste mätningen men en ökning med nästan det dubbla sedan 2008. På gymnasiet 
avstår var fjärde elev från alkohol.

 74 procent i årskurs 9 uppger att de vet att de har föräldrar som inte tillåter sina barn att dricka alkohol och 12 
procent uppger att de får tag på alkoholen från föräldrar utan lov.

 Drygt 20 procent av killarna och 4 procent av tjejerna satsat pengar på spel de senaste tolv månaderna.
 Färre elever i Vaxholm har begått brott såsom; snattat, stulit, använt hot eller våld eller burit vapen jämfört med 

länssnittet. Dock är det fler unga som anger att de klottrat, 13 procent jämfört med 11 procent i länet.
 91 procent av killarna och 82 procent av flickorna anger att de trivs bra i sin skola, jämfört med länssnittet på 90 

respektive 84 procent.
 Ungefär var femte tjej och var fjärde kille, i årskurs 9, uppger att de har en svag anknytning till eller svag 

uppmärksamhet från sina föräldrar.

Kommunledningskontoret
Madeleine Larsson
Hållbarhetschef
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Tjänsteutlåtande
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Änr KS 2020/186.751
2 av 2

Bakgrund
Stockholmsenkäten är en enkätundersökning med frågor som rör ungdomars alkohol- och drogvanor, 
brott och trygghet, skol- och fritidsvanor, psykisk hälsa, föräldrarelationer med mera. Undersökningen 
genomförs vartannat år och riktar sig till elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.

Enkäten är framtagen av Stockholms stad, men genomförs i merparten av länets kommuner. I år har den 
genomförts i 23 av länets kommuner och mer än 24 000 ungdomar i 355 skolor har besvarat enkäten. 
Vaxholm hade år 2020 96 svarande i åk 9 och 51 svarande i år 2 på gymnasiet.

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

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

Uppföljning och utvärdering
Stockholmsenkäten genomförs vartannat år. För att kunna följa resultaten årligen genomför staden en 
egen förkortad version, Vaxholmsenkäten de år Stockholmsenkäten inte genomförs.

I år kommer ett infoblad kring psykisk hälsa skickas ut till samtliga hushåll i kommunen innehållandes 
information och tips och vilka verksamheter som finnas att tillgå vid behov av stöd. Det 
drogförebyggande arbetet fortgår tillsammans med ungdomsverksamheten och en extra insats 
tillsammans med Polisen gentemot vårdnadshavare kring droger planeras genomföras tillsammans med 
roslagskommunerna i början på år 2021. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Resultat Stockholmsenkäten 2020, 2020-11-13

Resultatrapport, Stockholmsenkäten 2020, 2020-11-13

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Madeleine Larsson, Hållbarhetschef KLK
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Stockholmsenkäten 2020
xxxx 2020
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▪ Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och 

skyddsfaktorer

▪ Ge en uppfattning om hur olika normbrytande beteende förändras över 

tid

▪ Förse kommuner, stadsdelar och skolor med lokala data om 

normbrytande beteenden

▪ Underlag för forskning och utveckling samt att fördela resurser för 

förebyggande insatser

▪ Mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet

Stockholmsenkätens syften
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Undersökningens genomförande

▪ Enkät till grundskolans år 9 och gymnasiets år 2

▪ Enkäten innehåller ca 350 frågor/delfrågor

▪ Besvaras anonymt under lektionstid och lämnas i förslutet kuvert till klassläraren. Vissa kommuner har 

besvarat enkäten via en webbenkät;  Danderyd, Ekerö, Haninge, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, 

Vaxholm

▪ Besvarades under våren 2020 efter sportlovet

▪ 21 kommuner i Stockholms län genomför undersökningen tillsammans med Stockholms stad

▪ En kommun (Upplands-Bro) genomförde undersökningen med annan leverantör
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Summering lokal nivå

• 17 % i årskurs 9 och 29 % av eleverna i år 2 på gymnasiet brukar tobak. 
Skillnaderna är stora mellan könen, tjejer röker i högre utsträckning och killar 
snusar. Ökning i snusanvändning

• I åk 9 anger 51 % av pojkarna och 45 % av tjejerna att de helt avstår alkohol. Det är 
en minskning sedan den senaste mätningen men en ökning med nästan det 
dubbla sedan 2008.

• 74 % i åk 9 uppger att de har föräldrar som inte tillåter dem att dricka alkohol och 
12 % uppger att de får tag på alkoholen från föräldrar utan lov.

• I årskurs 9 är det 16 % av killarna respektive 6 % av tjejerna har testat narkotika. 
Andelen som anger att de har haft möjlighet att testa men avstått är 38 procent, 
det är den högsta siffran sedan mätningarna började 2008.

• Drygt 20 % av killarna och 4 % av tjejerna har satsat pengar på spel de senaste tolv 
månaderna. 

58



• 29 % av tjejerna i åk 9 uppger att de väldigt ofta är ledsna och deppiga utan att 
veta varför. Motsvarande siffra 2008 var 14 %. Undersökningen visar att flickor 
generellt uppger att de mår sämre än pojkar, men också att pojkarnas mående 
långsamt försämrats över tid. I årets enkät svarar var tionde pojke i årskurs nio, att 
de väldigt ofta är ledsna och deppiga utan att veta varför.

• Färre elever i Vaxholm har begått brott såsom; snattat, stulit, använt hot och våld 
eller burit vapen jämfört med länssnittet. Dock är det fler unga som anger att de 
klottrat, 13 % jämfört med 11 % i länet.

• 91 % av killarna och 82 % av flickorna anger att de trivs bra i sin skola, jämfört med 
länssnittet på 90 respektive 84 procent.

• Andelen elever i Vaxholm som känner sig ganska eller mycket trygga om de går ut 
ensam sent en kväll i området är högst i länet. 90 % av killarna och 80 % av 
tjejerna i årskurs 9

• Andelen som trivs bra i sitt bostadsområde är den högsta sedan mätningarna 
började år 2008, både bland tjejer och killar i årskurs 9.

• Ungefär var femte tjej och var fjärde kille, i årskurs 9, uppger att de har en svag 
anknytning till, eller svag uppmärksamhet från sina föräldrar. 
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Tobak
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Elever som snusar (dagligen eller ibland)

Upplands-Bro svar baseras på skolkommun. Ingår ej i totalresultaten.
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Alkohol
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Elever som inte dricker alkohol
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Elever som någon gång varit berusad
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Elever som känt sig berusade under den senaste 4-
veckorsperioden
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Totalt årlig alkoholkonsumtion omräknat i 100 
procent alkohol (cl)
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Elever som druckit alkohol hemma eller hemma hos någon annan (Var 
befann du dig då du senast drack alkohol?)
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Elever som köper privatimporterad eller smugglad alkohol
(Hur får du vanligen tag på alkohol?)
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Årskurs 9, år 2020

Elever som får dricka alkohol för sina föräldrar
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Årskurs 9, år 2020

Elever som tycker att någon i familjen dricker för 
mycket
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Narkotika
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Elever som någon gång haft en möjlighet att prova narkotika
(av dem som inte använt narkotika)
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Psykisk hälsa
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Årskurs 9, år 2020

Grad av god psykisk hälsa 
- index mellan 0 och 100 där 0 är lägsta och 100 motsvarar högsta 

tänkbara värde
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*Färre än 25 svar.
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Årskurs 9, år 2020

Elever som ofta känner sig ledsna och deppiga 
utan att veta varför
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Väldigt ofta eller ganska ofta tycker att det är 
riktigt härligt att leva
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Årskurs 9, år 2020

Elever som ganska ofta eller mycket ofta tycker 
det är riktigt härligt att leva
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Fritid
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Årskurs 9, år 2020

Elever som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd fritidsaktivitet eller träning

Upplands-Bro svar baseras på skolkommun. Ingår ej i totalresultaten.
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Årskurs 9, år 2020

Elever som ofta eller ibland brukar vara på fritidsgård eller träffpunkt

Upplands-Bro svar baseras på skolkommun. Ingår ej i totalresultaten.
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Brott
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Årskurs 9, år 2020

Elever som klottrat/gjort olaglig graffiti de senaste 12 månaderna

Upplands-Bro svar baseras på skolkommun. Ingår ej i totalresultaten.
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Årskurs 9, år 2020

Elever som burit vapen de senaste 12 månaderna

Upplands-Bro svar baseras på skolkommun. Ingår ej i totalresultaten.
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Årskurs 9, år 2020

Elever som någon gång åkt fast för polisen

Upplands-Bro svar baseras på skolkommun. Ingår ej i totalresultaten.
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Årskurs 9, år 2020

Elever som blivit bestulna de senaste 12 månaderna

Upplands-Bro svar baseras på skolkommun. Ingår ej i totalresultaten.
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Årskurs 9, år 2020

Elever som känner sig ganska eller mycket trygga om de går ut ensam sent en 
kväll i området

Upplands-Bro svar baseras på skolkommun. Ingår ej i totalresultaten.
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Årskurs 9, år 2020

Grad av ordningsproblem i bostadsområdet 
– index mellan 0 och 100 där 0 är lägsta och 100 motsvarar högsta tänkbara värde

Upplands-Bro svar baseras på skolkommun. Ingår ej i totalresultaten.
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Årskurs 9, år 2020

Grad av informell social kontroll i bostadsområdet 
– index mellan 0 och 100 där 0 är lägsta och 100 motsvarar högsta tänkbara värde

Upplands-Bro svar baseras på skolkommun. Ingår ej i totalresultaten.
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Skola

100



Årskurs 9, år 2020

Elever som trivs bra i skolan 
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Årskurs 9, år 2020

Elever som fuskat på läxförhör eller prov det här läsåret

Upplands-Bro svar baseras på skolkommun. Ingår ej i totalresultaten.
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Årskurs 9, år 2020

Elever som blivit mobbade två gånger i månaden eller oftare – bland de elever som uppgett 
att de känt sig mobbade eller trakasserade under läsåret

Upplands-Bro svar baseras på skolkommun. Ingår ej i totalresultaten.
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Årskurs 9, år 2020

Elever som blivit mobbade eller trakasserade via internet eller SMS/MMS det här 
läsåret

Upplands-Bro svar baseras på skolkommun. Ingår ej i totalresultaten.

9 9 9 8 6 8 8 4 10 10 9 5 9 14 9 10 7 9 8 7 5 9 8 8 813 8 10 15 10 13 11 15 9 3
18

8 12 8 10 13 8 9 4 12 4 9 11 11 11
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
Åk 9 - Pojkar Åk 9 - Flickor

%%

104



Årskurs 9, år 2020

Elever som instämmer i att vuxna ingriper om någon blir 
trakasserad eller mobbad
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Föräldrar
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Årskurs 9, år 2020

Elever vars föräldrar vet vad de spenderar sina pengar på

Upplands-Bro svar baseras på skolkommun. Ingår ej i totalresultaten.
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Årskurs 9, år 2020

Svag anknytning till föräldrar 
- index mellan 0 och 100 där 0 är lägsta och 100 motsvarar högsta tänkbara värde

Upplands-Bro svar baseras på skolkommun. Ingår ej i totalresultaten.
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Årskurs 9, år 2020

Svag uppmärksamhet från föräldrar 
- index mellan 0 och 100 där 0 är lägsta och 100 motsvarar högsta tänkbara värde

Upplands-Bro svar baseras på skolkommun. Ingår ej i totalresultaten.

22 20 20
24

20
16 19 20 21

18 18 18
23 24 21 23 21 21

25
20

24
18 20 20 2020 20 20

23
18 17 15 16

20
15

24
17

24
18 18 18 19 21

18 21
17 18 19 20 19

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
Åk 9 - Pojkar Åk 9 - Flickor

inde

109



Årskurs 9, år 2020

Inkonsekventa föräldrar
- index mellan 0 och 100 där 0 är lägsta och 100 motsvarar högsta tänkbara värde

Upplands-Bro svar baseras på skolkommun. Ingår ej i totalresultaten.
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Tjänsteutlåtande
2020-10-23

Änr KS 2020/187.751
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

Resultat Polisens trygghetsmätning 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Vaxholmarnas svar i polisens senaste trygghetsmätning visar att invånarna i kommunen känner sig 
trygga jämfört med resten av Stockholms län. Väldigt få uppger att de har varit utsatta för våld eller 
avstått från någon aktivitet på grund av oro.

Polisregion Stockholm har genomfört en trygghetsundersökning för att kartlägga utsatthet för brott och 
upplevelser av brott, säkerhet och trygghet. Resultaten som framkommer är att invånarna i Vaxholm 
känner sig trygga. Väldigt få anger att de varit utsatta för våld och få har avstått från någon aktivitet på 
grund av oro.

Svar på frågor om man varit utsatt för brott skiljer sig inte från regionen i stort vad gäller stöld, 
skadegörelse, bedrägeri eller fysiskt våld under det senaste året.

Bakgrund
Polisens trygghetmätning har genomförts genom pappersenkät i brevutskick, som även innehåller en 
länk till webbenkät som alternativ svarsmetod.

Urvalet omfattar folkbokförda personer i Stockholmsregionens 27 kommuner i åldersintervallet 16–84 
år. Totalt har 65 procent besvarat enkäten. Vaxholm hade en svarsfrekvens på 70 procent (670 
personer).

Kommunledningskontoret
Madeleine Larsson
Hållbarhetschef
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Tjänsteutlåtande
2020-10-23

Änr KS 2020/187.751
2 av 2

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

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

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande Resultat Polisens trygghetsmätning 2020, 2020-10-28

2020 resultat Vaxholms stad, 2020-10-08

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Madeleine Larsson, hållbarhetschef
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Polisens trygghetsundersökning 
2020

Vaxholms stad – 70% svarsfrekvens 
Män Kvinnor Antal

Vaxholms stad 43% 56% 694
Bogesundslandet Rindö 46% 53% 401
Vaxön 40% 59% 293
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Resultat i korthet
• 85 % (BM 66 %) känner sig mycket eller ganska trygga i sitt egna 

bostadsområde på kvällstid. Tryggast i LPO Täby
• Ungdomar upplever en högre grad av trygghet
• 7 % i Vaxholm (BM 16 %) har någon gång avstått från att åka allm 

komm medel pga oro för brott
• Mörka områden/dålig belysning (24 %) samt nedskräpning (10 %) 

anser flest vara de största problemen i området 
• Fler anser att påträngande tiggeri är ett problem än klotter
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Resultat i korthet
• 8 % (BM 10%) har varit utsatt för stöld under senaste 12 

månaderna
• 4 % (BM 7%) har varit utsatt för skadegörelse under senaste 12 

månaderna
• Väldigt låg andel anger att de varit utsatta för våld
• 44 % (BM 53 %) instämmer helt eller delvis i att polisen bryr sig om 

de problem som finns i området
• 44 % (BM 50 %)instämmer helt eller delvis i att kommunen bryr 

sig om de problem som finns i det området
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Problem i området
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a) Påträngande tiggeri

b) Klotter

c) Nedskräpning

d) Skadegörelse

e) Mörka områden och dålig belysning

f) Anlagda bränder i t.ex. papperskorgar
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45%

39%

36%
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10%

2%

24%

0%

Vaxholms stad

Ja, i liten utsträckning Ja, i stor utsträckning

Problem i området

Vaxholms stad

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt • Liggande staplade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

4

Diagrammet visar andelen som svarat Ja, i stor utsträckning och Ja, i liten utsträckning på frågan Upplever du att det finns problem 
med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta?
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

g) Stökiga grannar

h) Berusade personer som stör ordningen

i) Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare

j) Narkotikamissbrukare på offentliga platser som stör ordningen

k) Narkotikahandel som sker öppet på gata eller torg

l) Folk som bråkar och slåss utomhus

7%

6%

3%

2%

3%

2%

1%

0%

0%

0%

1%

0%

Vaxholms stad

Ja, i liten utsträckning Ja, i stor utsträckning

Problem i området

Vaxholms stad

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt • Liggande staplade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

5

Diagrammet visar andelen som svarat Ja, i stor utsträckning och Ja, i liten utsträckning på frågan Upplever du att det finns problem 
med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta?
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

m) Folk som bråkar och slåss inomhus i sina bostäder

n) Kvinnor som antastas

o) Moped/MC-trafik på gång- och cykelvägar

p) Biltrafik på gång- och cykelvägar

q) Ungdomar som stör ordningen

3%

4%

22%

3%

17%

0%

0%

2%

1%

2%

Vaxholms stad

Ja, i liten utsträckning Ja, i stor utsträckning

Problem i området

Vaxholms stad

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt • Liggande staplade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

6

Diagrammet visar andelen som svarat Ja, i stor utsträckning och Ja, i liten utsträckning på frågan Upplever du att det finns problem 
med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta?
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a) Påträngande tiggeri

b) Klotter

48%

54%

33%

29%

24%

32%

43%

26%

Polisregion Stockholm

Vaxholms stad

BogesundslandetRindö

Vaxön

Problem i området

Vaxholms stad

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt • Liggande grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

7

Diagrammet visar andelen som svarat Ja, i stor utsträckning eller Ja, i liten utsträckning på frågan Upplever du att det finns problem 
med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta?
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

c) Nedskräpning

d) Skadegörelse

69%

53%

55%

42%

57%

45%

52%

38%

Polisregion Stockholm

Vaxholms stad

BogesundslandetRindö

Vaxön

Problem i området

Vaxholms stad

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt • Liggande grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

8

Diagrammet visar andelen som svarat Ja, i stor utsträckning eller Ja, i liten utsträckning på frågan Upplever du att det finns problem 
med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta?
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

e) Mörka områden och dålig belysning

f) Anlagda bränder i t.ex. papperskorgar

61%

16%

60%

5%

60%
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60%

5%

Polisregion Stockholm

Vaxholms stad

BogesundslandetRindö

Vaxön

Problem i området

Vaxholms stad

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt • Liggande grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

9

Diagrammet visar andelen som svarat Ja, i stor utsträckning eller Ja, i liten utsträckning på frågan Upplever du att det finns problem 
med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta?
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

g) Stökiga grannar

h) Berusade personer som stör ordningen

17%

20%

8%

7%

6%
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10%
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Polisregion Stockholm

Vaxholms stad

BogesundslandetRindö

Vaxön

Problem i området

Vaxholms stad

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt • Liggande grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

10

Diagrammet visar andelen som svarat Ja, i stor utsträckning eller Ja, i liten utsträckning på frågan Upplever du att det finns problem 
med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta?
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

i) Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare

j) Narkotikamissbrukare på offentliga platser som stör 
ordningen

15%

22%

4%

2%

2%

1%

5%

4%

Polisregion Stockholm

Vaxholms stad

BogesundslandetRindö

Vaxön

Problem i området

Vaxholms stad

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt • Liggande grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

11

Diagrammet visar andelen som svarat Ja, i stor utsträckning eller Ja, i liten utsträckning på frågan Upplever du att det finns problem 
med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta?
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

k) Narkotikahandel som sker öppet på gata eller torg

l) Folk som bråkar och slåss utomhus

22%

17%

3%
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4%

4%

Polisregion Stockholm

Vaxholms stad

BogesundslandetRindö

Vaxön

Problem i området

Vaxholms stad

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt • Liggande grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

12

Diagrammet visar andelen som svarat Ja, i stor utsträckning eller Ja, i liten utsträckning på frågan Upplever du att det finns problem 
med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta?
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

m) Folk som bråkar och slåss inomhus i sina bostäder

n) Kvinnor som antastas

9%

16%

3%

4%

2%
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Polisregion Stockholm

Vaxholms stad

BogesundslandetRindö

Vaxön

Problem i området

Vaxholms stad

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt • Liggande grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

13

Diagrammet visar andelen som svarat Ja, i stor utsträckning eller Ja, i liten utsträckning på frågan Upplever du att det finns problem 
med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta?
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

o) Moped/MC-trafik på gång- och cykelvägar

p) Biltrafik på gång- och cykelvägar

q) Ungdomar som stör ordningen

44%

18%

39%

24%

4%

19%

24%

2%

17%

23%

6%

22%

Polisregion Stockholm

Vaxholms stad

BogesundslandetRindö

Vaxön

Problem i området

Vaxholms stad

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt • Liggande grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

14

Diagrammet visar andelen som svarat Ja, i stor utsträckning eller Ja, i liten utsträckning på frågan Upplever du att det finns problem 
med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta?

127



Årskurs 9, år 2020

Grad av ordningsproblem i bostadsområdet 
– index mellan 0 och 100 där 0 är lägsta och 100 motsvarar högsta tänkbara värde

Upplands-Bro svar baseras på skolkommun. Ingår ej i totalresultaten.
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Årskurs 9, år 2020

Grad av informell social kontroll i bostadsområdet 
– index mellan 0 och 100 där 0 är lägsta och 100 motsvarar högsta tänkbara värde

Upplands-Bro svar baseras på skolkommun. Ingår ej i totalresultaten.
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Utsatthet - fysiskt våld

130



 

Ja Nej
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2%

98%
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99%

1%

99%

1%

99%
Polisregion Stockholm (n = 52320 ) Vaxholms stad (n = 691 ) BogesundslandetRindö (n = 378 ) Vaxön (n = 313 )

Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för fysiskt 
våld som gett smärta?

Vaxholms stad

Varit utsatt för fysiskt våld under senaste 12 mån • Stående grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

16

Värden baserade på färre än 30 svar redovisas inte.
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17%

83%
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Polisregion Stockholm (n = 2832 ) Vaxholms stad (n = 35 ) BogesundslandetRindö (n = 21 ) Vaxön (n = 14 )

Var våldet så grovt att det ledde till synliga märken eller 
skador?

Vaxholms stad

Var våldet så grovt att det ledde till synliga märken eller skador? • Stående grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

17

Värden baserade på färre än 30 svar redovisas inte.
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Obekant Bekant Någon som du har eller har haft en nära 
relation med
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16% 18%

Polisregion Stockholm (n = 715) Vaxholms stad (n = 7)

Vem utsatte dig för detta våld?

Vaxholms stad

Vem utsatte dig för detta våld? • Stående grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

18

Basen utgår från de som svarat Ja på frågan Har du under senaste 12 månaderna varit utsatt för fysiskt våld som gett smärta?.
Värden baserade på färre än 30 svar redovisas inte.
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Utsatthet - stöld
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Polisregion Stockholm (n = 51857) Vaxholms stad (n = 686) BogesundslandetRindö (n = 373) Vaxön (n = 313)

Varit utsatt för stöld under senaste 12 månaderna

Vaxholms stad

Varit utsatt för stöld under senaste 12 månaderna • Stående grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

20

Fullständig fråga: Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för stöld?.
Värden baserade på färre än 30 svar redovisas inte.
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Årskurs 9, år 2020

Elever som blivit bestulna de senaste 12 månaderna

Upplands-Bro svar baseras på skolkommun. Ingår ej i totalresultaten.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a) inne i din bostad?

b) på vinden, i källare, garage eller annat förvaringsutrymme som tillhör bostaden?

c) i er fritidsbostad?

d) av er bil i området där du bor?

e) av er bil i annat område än där du bor?

f) av något ur bilen i området där du bor?

g) av något ur bilen i annat område än där du bor?

h) av cykel, moped, mc eller delar av dessa i området där du bor?

i) av cykel, moped, mc eller delar av dessa i annat område än där du bor?

j) annan stöld de senaste 12 månaderna (på arbetet, under resa, eller annat)?

23%

10%

6%

30%

17%

10%

Vaxholms stad

1 2
3 
eller 
fler

Var har stölden hänt och hur många gånger de senaste 12 
månaderna?

Vaxholms stad

Var har stölden hänt och hur många gånger de senaste 12 • Liggande staplade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

21

Basen utgår från de som svarat Ja på frågan Har du under senaste 12 månaderna varit utsatt för stöld?.
Värden baserade på färre än 30 svar redovisas inte.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a) inne i din bostad?

b) på vinden, i källare, garage eller annat 
förvaringsutrymme som tillhör bostaden?

13%

30%

8%

32%

Polisregion Stockholm (n = 5152)

Vaxholms stad (n = 52)

BogesundslandetRindö (n = 28)

Vaxön (n = 24)

Var har stölden hänt och hur många gånger de senaste 12 
månaderna?

Vaxholms stad

Var har stölden hänt och hur många gånger de senaste 12 • Liggande grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

22

I diagrammet visas en sammanslagning av de som svarat att det hänt 1, 2, 3 gånger eller fler.
Basen utgår från de som svarat Ja på frågan Har du under senaste 12 månaderna varit utsatt för stöld?.
Värden baserade på färre än 30 svar redovisas inte.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

c) i er fritidsbostad?

d) av er bil i området där du bor?

4%

10%

4%

12%

Polisregion Stockholm (n = 5152)

Vaxholms stad (n = 52)

BogesundslandetRindö (n = 28)

Vaxön (n = 24)

Var har stölden hänt och hur många gånger de senaste 12 
månaderna?

Vaxholms stad

Var har stölden hänt och hur många gånger de senaste 12 • Liggande grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

23

I diagrammet visas en sammanslagning av de som svarat att det hänt 1, 2, 3 gånger eller fler.
Basen utgår från de som svarat Ja på frågan Har du under senaste 12 månaderna varit utsatt för stöld?.
Värden baserade på färre än 30 svar redovisas inte.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

e) av er bil i annat område än där du bor?

f) av något ur bilen i området där du bor?

4%

10%

2%

7%

Polisregion Stockholm (n = 5152)

Vaxholms stad (n = 52)

BogesundslandetRindö (n = 28)

Vaxön (n = 24)

Var har stölden hänt och hur många gånger de senaste 12 
månaderna?

Vaxholms stad

Var har stölden hänt och hur många gånger de senaste 12 • Liggande grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

24

I diagrammet visas en sammanslagning av de som svarat att det hänt 1, 2, 3 gånger eller fler.
Basen utgår från de som svarat Ja på frågan Har du under senaste 12 månaderna varit utsatt för stöld?.
Värden baserade på färre än 30 svar redovisas inte.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

g) av något ur bilen i annat område än där du bor?

h) av cykel, moped, mc eller delar av dessa i området där 
du bor?

5%

35%

4%

34%

Polisregion Stockholm (n = 5152)

Vaxholms stad (n = 52)

BogesundslandetRindö (n = 28)

Vaxön (n = 24)

Var har stölden hänt och hur många gånger de senaste 12 
månaderna?

Vaxholms stad

Var har stölden hänt och hur många gånger de senaste 12 • Liggande grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

25

I diagrammet visas en sammanslagning av de som svarat att det hänt 1, 2, 3 gånger eller fler.
Basen utgår från de som svarat Ja på frågan Har du under senaste 12 månaderna varit utsatt för stöld?.
Värden baserade på färre än 30 svar redovisas inte.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

i) av cykel, moped, mc eller delar av dessa i annat område 
än där du bor?

j) annan stöld de senaste 12 månaderna (på arbetet, under 
resa, eller annat)?

13%

27%

4%

23%

Polisregion Stockholm (n = 5152)

Vaxholms stad (n = 52)

BogesundslandetRindö (n = 28)

Vaxön (n = 24)

Var har stölden hänt och hur många gånger de senaste 12 
månaderna?

Vaxholms stad

Var har stölden hänt och hur många gånger de senaste 12 • Liggande grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

26

I diagrammet visas en sammanslagning av de som svarat att det hänt 1, 2, 3 gånger eller fler.
Basen utgår från de som svarat Ja på frågan Har du under senaste 12 månaderna varit utsatt för stöld?.
Värden baserade på färre än 30 svar redovisas inte.
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Utsatthet - skadegörelse
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Polisregion Stockholm (n = 51645) Vaxholms stad (n = 686) BogesundslandetRindö (n = 377) Vaxön (n = 309)

Varit utsatt för skadegörelse under senaste 12 månaderna

Vaxholms stad

Varit utsatt för skadegörelse under senaste 12 månaderna • Stående grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

28

Fullständig fråga: Har du under de senaste 12 månaderna utsatts för skadegörelse?.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a) inne i din bostad?

b) på vinden, i källare, garage eller annat förvaringsutrymme som tillhör bostaden?

c) i er fritidsbostad?

d) på er bil i området där du bor?

e) på er bil i annat område än där du bor?

f) på något i bilen i området där du bor?

g) på något i bilen i annat område än där du bor?

h) på cykel, moped, mc i området där du bor?

i) på cykel, moped, mc i annat område än där du bor?

j) annan skadegörelse de senaste 12 månaderna (på arbetet, under resa, eller annat)?
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10%
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20%

27%
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Vaxholms stad
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3 
eller 
fler

Var har skadegörelsen hänt och hur många gånger de 
senaste 12 månaderna?

Vaxholms stad

Var har skadegörelsen hänt och hur många gånger de senaste 12 • Liggande staplade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

29

Basen utgår från de som svarat Ja på frågan Har du under de senaste 12 månaderna utsatts för skadegörelse?.
Värden baserade på färre än 30 svar redovisas inte.
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a) inne i din bostad?

b) på vinden, i källare, garage eller annat 
förvaringsutrymme som tillhör bostaden?
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31%

13%

27%

Polisregion Stockholm (n = 3402)

Vaxholms stad (n = 30)

BogesundslandetRindö (n = 18)

Vaxön (n = 12)

Var har skadegörelsen hänt och hur många gånger de 
senaste 12 månaderna?

Vaxholms stad

Var har skadegörelsen hänt och hur många gånger de senaste 12 • Liggande grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

30

I diagrammet visas en sammanslagning av de som svarat att det hänt 1, 2, 3 gånger eller fler.
Basen utgår från de som svarat Ja på frågan Har du under de senaste 12 månaderna utsatts för skadegörelse?.
Värden baserade på färre än 30 svar redovisas inte.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

c) i er fritidsbostad?

d) på er bil i området där du bor?

5%

35%

7%

24%

Polisregion Stockholm (n = 3402)

Vaxholms stad (n = 30)

BogesundslandetRindö (n = 18)

Vaxön (n = 12)

Var har skadegörelsen hänt och hur många gånger de 
senaste 12 månaderna?

Vaxholms stad

Var har skadegörelsen hänt och hur många gånger de senaste 12 • Liggande grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

31

I diagrammet visas en sammanslagning av de som svarat att det hänt 1, 2, 3 gånger eller fler.
Basen utgår från de som svarat Ja på frågan Har du under de senaste 12 månaderna utsatts för skadegörelse?.
Värden baserade på färre än 30 svar redovisas inte.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

e) på er bil i annat område än där du bor?

f) på något i bilen i området där du bor?

17%

9%

27%

4%

Polisregion Stockholm (n = 3402)

Vaxholms stad (n = 30)

BogesundslandetRindö (n = 18)

Vaxön (n = 12)

Var har skadegörelsen hänt och hur många gånger de 
senaste 12 månaderna?

Vaxholms stad

Var har skadegörelsen hänt och hur många gånger de senaste 12 • Liggande grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

32

I diagrammet visas en sammanslagning av de som svarat att det hänt 1, 2, 3 gånger eller fler.
Basen utgår från de som svarat Ja på frågan Har du under de senaste 12 månaderna utsatts för skadegörelse?.
Värden baserade på färre än 30 svar redovisas inte.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

g) på något i bilen i annat område än där du bor?

h) på cykel, moped, mc i området där du bor?

5%

15%

4%

7%

Polisregion Stockholm (n = 3402)

Vaxholms stad (n = 30)

BogesundslandetRindö (n = 18)

Vaxön (n = 12)

Var har skadegörelsen hänt och hur många gånger de 
senaste 12 månaderna?

Vaxholms stad

Var har skadegörelsen hänt och hur många gånger de senaste 12 • Liggande grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

33

I diagrammet visas en sammanslagning av de som svarat att det hänt 1, 2, 3 gånger eller fler.
Basen utgår från de som svarat Ja på frågan Har du under de senaste 12 månaderna utsatts för skadegörelse?.
Värden baserade på färre än 30 svar redovisas inte.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

i) på cykel, moped, mc i annat område än där du bor?

j) annan skadegörelse de senaste 12 månaderna (på 
arbetet, under resa, eller annat)?

8%

20%

4%

31%

Polisregion Stockholm (n = 3402)

Vaxholms stad (n = 30)

BogesundslandetRindö (n = 18)

Vaxön (n = 12)

Var har skadegörelsen hänt och hur många gånger de 
senaste 12 månaderna?

Vaxholms stad

Var har skadegörelsen hänt och hur många gånger de senaste 12 • Liggande grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

34

I diagrammet visas en sammanslagning av de som svarat att det hänt 1, 2, 3 gånger eller fler.
Basen utgår från de som svarat Ja på frågan Har du under de senaste 12 månaderna utsatts för skadegörelse?.
Värden baserade på färre än 30 svar redovisas inte.
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Trygghet
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Att du oroat dig för inbrott i bostaden

Att du oroat dig för inbrott i förråd

50%

49%

41%

34%

46%

40%

35%

28%

Polisregion Stockholm

Vaxholms stad

BogesundslandetRindö

Vaxön

Har det under de senaste 12 månaderna hänt...

Vaxholms stad

Har det under de senaste 12 månaderna hänt... • Liggande grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

36

I diagrammet visas en sammanslagning av de som svarat Ja, mycket ofta, Ja, ganska ofta och Ja, men bara sällan.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Att du oroat dig för att din bil, mc, moped eller cykel ska 
utsättas för stöld eller skadegörelse

Att du oroat dig för att bli misshandlad i området

53%

36%

39%

14%

42%

11%

36%

16%

Polisregion Stockholm

Vaxholms stad

BogesundslandetRindö

Vaxön

Har det under de senaste 12 månaderna hänt...

Vaxholms stad

Har det under de senaste 12 månaderna hänt... • Liggande grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

37

I diagrammet visas en sammanslagning av de som svarat Ja, mycket ofta, Ja, ganska ofta och Ja, men bara sällan.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vaxholms stadBogesundslandetRindöVaxönPolisregion Stockholm

23%

52%

58%

46%

43%

33%

31%

34%

11%

7%

11% 8%

8%

6%

9%

Mycket trygg Ganska trygg Ganska otrygg Mycket otrygg Går ej ut ensam på kvällen av oro för att utsättas för brott Går ej ut ensam på kvällen av andra orsaker

Trygghet kvällstid

Vaxholms stad

Trygghet kvällstid • Liggande staplade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

38

Fullständig fråga: Om du går ut ensam sent en kväll i området du bor i, känner du dig trygg eller otrygg eller går du i stort sett aldrig ut 
ensam på kvällarna?
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

LPO TäbyDanderyds kommunTäby kommunVallentuna kommunVaxholms stadÖsteråkers kommunPolisregion Stockholm
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32%

30%

26%

31%

52%

29%

43%

41%

47%

44%

42%

33%

37%

11%

8%

8%

8%

7%

9%

11%

9%

7%

10%

8%

12%

8%

9%

7%

9%

10%

8%

10%

Mycket trygg Ganska trygg Ganska otrygg Mycket otrygg Går ej ut ensam på kvällen av oro för att utsättas för brott Går ej ut ensam på kvällen av andra orsaker

Trygghet kvällstid

LPO Täby

Trygghet kvällstid • Liggande staplade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

39

Fullständig fråga: Om du går ut ensam sent en kväll i området du bor i, känner du dig trygg eller otrygg eller går du i stort sett aldrig ut 
ensam på kvällarna?
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Årskurs 9, år 2020

Elever som känner sig ganska eller mycket trygga om de går ut ensam sent en 
kväll i området

Upplands-Bro svar baseras på skolkommun. Ingår ej i totalresultaten.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bio eller teater

Restaurang, bar eller disco

Sportevenemang

Föreningsmöten, kurser

Åka buss eller tåg

5%

8%

6%

3%

16%

3%

4%

4%

1%

7%

Vaxholms stad

Polisregion Stockholm (n = 52679)

Vaxholms stad (n = 694)

Avstått från aktiviteter

Vaxholms stad

Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du avstått från att • Liggande grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

39

Fullständig fråga: Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du avstått från att delta i någon av följande aktiviteter därför att du 

känt dig otrygg eller rädd för att bli hotad, ofredad eller utsatt för våld?. 

157



 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Avstått

20%

11%

10%

13%

Polisregion Stockholm (n = 52679)

Vaxholms stad (n = 694)

BogesundslandetRindö (n = 379)

Vaxön (n = 315)

Avstått från aktiviteter

Vaxholms stad

Avstått aktivitet • Liggande grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

40

Diagrammet visar hur stor andel som svarat ja på någon av aktiviteterna listade under frågan: Har det under de senaste 12 månaderna 
hänt att du avstått från att delta i någon av följande aktiviteter därför att du känt dig otrygg eller rädd för att bli hotad, ofredad eller 
utsatt för våld?
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674

686

Antal svar

"Polisen bryr sig om de problem som finns i det område 
där jag bor"?

"Kommunen bryr sig om de problem som finns i det 
område där jag bor"?

21% 23% 5% 47%

15% 29% 12% 41%
Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte

Instämmer absolut inte Vet ej

Polisens agerande

Vaxholms stad

• Diagram & tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

41

Vaxholms stad
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4856

4941

Antal svar

"Polisen bryr sig om de problem som finns i det område 
där jag bor"?

"Kommunen bryr sig om de problem som finns i det 
område där jag bor"?

26% 27% 6% 39%

16% 34% 10% 36%
Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte

Instämmer absolut inte Vet ej

Polisens agerande

LPO Täby

• Diagram & tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

42

LPO Täby
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Anmälan om brott
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6% 6% 6%

Polisregion Stockholm (n = 51567) Vaxholms stad (n = 682) BogesundslandetRindö (n = 372) Vaxön (n = 310)

Inte polisanmält utsatthet för brott

Vaxholms stad

Om du blivit utsatt för brott under de senaste 12 månaderna, har du • Stående grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

43

Diagrammet visar andel av de som besvarat frågan Om du blivit utsatt för brott under de senaste 12 månaderna, har du i så fall 
polisanmält detta? som svarat Nej.
Värden baserade på färre än 30 svar redovisas inte.
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Årskurs 9, år 2020

Elever som någon gång åkt fast för polisen

Upplands-Bro svar baseras på skolkommun. Ingår ej i totalresultaten.
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Utsatthet - bredrägeri och hot
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Ja Nej
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94%

5%

95%
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93%

Polisregion Stockholm (n = 51725) Vaxholms stad (n = 689) BogesundslandetRindö (n = 376) Vaxön (n = 313)

Utsatt för bedrägeri under de senaste 12 månaderna

Vaxholms stad

Har du någon gång under de senaste 12 månaderna utsatts för • Stående grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

45

Fullständig fråga: Har du någon gång under de senaste 12 månaderna utsatts för bedrägeri, d.v.s. har någon lurat dig så att du gjort en 
ekonomisk förlust?.
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När du använt internet (t.ex. om du 
betalt för en vara eller tjänst som inte 

har levererats)

Någon har olovligen använt ditt 
bankkort/kreditkort

På annat sätt
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44%

23%

42%43%

18%

47%

Polisregion Stockholm (n = 2581)

Vaxholms stad (n = 39)

Hur bedrägeriet har skett

Vaxholms stad

Hur har detta skett? • Stående grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

46

Basen utgår från de som svarat Ja på frågan Har du någon gång under de senaste 12 månaderna utsatts för bedrägeri, d.v.s. har 
någon lurat dig så att du gjort en ekonomisk förlust?.
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Polisregion Stockholm (n = 51547) Vaxholms stad (n = 684) BogesundslandetRindö (n = 373) Vaxön (n = 311)

Utsatt för hot under de senaste 12 månaderna

Vaxholms stad

Har någon under de senaste 12 månaderna hotat dig med våld eller • Stående grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

47

Fullständig fråga: Har någon under de senaste 12 månaderna hotat dig med våld eller annan brottslighet i avsikt att skrämma dig?.
Värden baserade på färre än 30 svar redovisas inte.
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Hotet har framförts 
muntligen vid möte "ansikte 

mot ansikte"

Hotet har framförts via 
sociala medier (t.ex. 

Facebook eller Twitter)

Hotet har framförts via e-
post

Hotet har framförts via 
sms/telefon

Hotet har framförts på annat 
sätt
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Polisregion Stockholm (n = 2800)

Vaxholms stad (n = 24)

Hur hotet har skett

Vaxholms stad

Hur har detta skett? • Stående grupperade staplar
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

48

Basen utgår från de som svarat Ja på frågan Har någon under de senaste 12 månaderna hotat dig med våld eller annan brottslighet i 
avsikt att skrämma dig?.
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Årskurs 9, år 2020

Elever som känt sig allvarligt hotade de senaste 12 månaderna

Upplands-Bro svar baseras på skolkommun. Ingår ej i totalresultaten.
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Frekvenstabeller

170



 

Procent Antal

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta?

a) Påträngande tiggeri

Nej 62% 425

Ja, i liten utsträckning 28% 193

Ja, i stor utsträckning 4% 29

Ja, det finns men är inget problem 5% 34

Bas 681

b) Klotter

Nej 68% 460

Ja, i liten utsträckning 28% 191

Ja, i stor utsträckning 1% 8

Ja, det finns men är inget problem 3% 21

Bas 680

Vaxholms stad

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

50171



 

Procent Antal

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta?

c) Nedskräpning

Nej 43% 297

Ja, i liten utsträckning 45% 308

Ja, i stor utsträckning 10% 68

Ja, det finns men är inget problem 2% 11

Bas 685

d) Skadegörelse

Nej 56% 384

Ja, i liten utsträckning 39% 270

Ja, i stor utsträckning 2% 16

Ja, det finns men är inget problem 2% 15

Bas 686

Vaxholms stad

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm
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Procent Antal

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta?

e) Mörka områden och dålig belysning

Nej 32% 221

Ja, i liten utsträckning 36% 249

Ja, i stor utsträckning 24% 164

Ja, det finns men är inget problem 8% 56

Bas 689

f) Anlagda bränder i t.ex. papperskorgar

Nej 94% 645

Ja, i liten utsträckning 5% 34

Ja, i stor utsträckning 0% 3

Ja, det finns men är inget problem 1% 6

Bas 688

Vaxholms stad

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm
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Procent Antal

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta?

g) Stökiga grannar

Nej 92% 633

Ja, i liten utsträckning 7% 46

Ja, i stor utsträckning 1% 6

Ja, det finns men är inget problem 0% 3

Bas 689

h) Berusade personer som stör ordningen

Nej 92% 637

Ja, i liten utsträckning 6% 44

Ja, i stor utsträckning 0% 3

Ja, det finns men är inget problem 1% 5

Bas 689

Vaxholms stad

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm
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Procent Antal

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta?

i) Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare

Nej 96% 656

Ja, i liten utsträckning 3% 21

Ja, i stor utsträckning 0% 3

Ja, det finns men är inget problem 1% 5

Bas 686

j) Narkotikamissbrukare på offentliga platser som stör ordningen

Nej 98% 672

Ja, i liten utsträckning 2% 13

Ja, i stor utsträckning 0% 3

Ja, det finns men är inget problem 0% 0

Bas 689

Vaxholms stad

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm
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Procent Antal

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta?

k) Narkotikahandel som sker öppet på gata eller torg

Nej 97% 664

Ja, i liten utsträckning 3% 17

Ja, i stor utsträckning 1% 4

Ja, det finns men är inget problem 0% 1

Bas 687

l) Folk som bråkar och slåss utomhus

Nej 97% 668

Ja, i liten utsträckning 2% 16

Ja, i stor utsträckning 0% 3

Ja, det finns men är inget problem 0% 2

Bas 689

Vaxholms stad

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm
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Procent Antal

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta?

m) Folk som bråkar och slåss inomhus i sina bostäder

Nej 97% 666

Ja, i liten utsträckning 3% 18

Ja, i stor utsträckning 0% 2

Ja, det finns men är inget problem 0% 0

Bas 686

n) Kvinnor som antastas

Nej 96% 654

Ja, i liten utsträckning 4% 26

Ja, i stor utsträckning 0% 3

Ja, det finns men är inget problem 0% 0

Bas 683

Vaxholms stad

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm
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Procent Antal

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta?

o) Moped/MC-trafik på gång- och cykelvägar

Nej 74% 506

Ja, i liten utsträckning 22% 150

Ja, i stor utsträckning 2% 12

Ja, det finns men är inget problem 3% 19

Bas 687

p) Biltrafik på gång- och cykelvägar

Nej 96% 662

Ja, i liten utsträckning 3% 21

Ja, i stor utsträckning 1% 4

Ja, det finns men är inget problem 0% 1

Bas 688

Vaxholms stad

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

57178



 

Procent Antal

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta?

q) Ungdomar som stör ordningen

Nej 78% 542

Ja, i liten utsträckning 17% 120

Ja, i stor utsträckning 2% 11

Ja, det finns men är inget problem 3% 18

Bas 692

Vaxholms stad

q) Ungdomar som stör ordningen • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

58179



 

Procent Antal

Varit utsatt för fysiskt våld under senaste 12 mån

Ja 1% 7

Nej 99% 684

Bas 691

Var våldet så grovt att det ledde till synliga märken eller skador?

Ja 17% 6

Nej 83% 29

Bas 35

Vaxholms stad

• Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

59180



 

Procent Antal

Varit utsatt för stöld under senaste 12 månaderna

Ja 8% 52

Nej 92% 634

Bas 686

Vaxholms stad

Varit utsatt för stöld under senaste 12 månaderna • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

60181



 

Procent Antal

Var har stölden hänt och hur många gånger de senaste 12 månaderna?

a) inne i din bostad?

1 4% 2

2 2% 1

3 
eller 
fler

2% 1

Ej svar 92% 48

Bas 52

b) på vinden, i källare, garage eller annat förvaringsutrymme som tillhör bostaden?

1 23% 12

2 10% 5

3 
eller 
fler

0% 0

Ej svar 68% 35

Bas 52

Vaxholms stad

Var har stölden hänt och hur många gånger de senaste 12 • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

61182



 

Procent Antal

Var har stölden hänt och hur många gånger de senaste 12 månaderna?

c) i er fritidsbostad?

1 4% 2

2 0% 0

3 
eller 
fler

0% 0

Ej svar 96% 50

Bas 52

d) av er bil i området där du bor?

1 10% 5

2 2% 1

3 
eller 
fler

0% 0

Ej svar 88% 46

Bas 52

Vaxholms stad

Var har stölden hänt och hur många gånger de senaste 12 • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

62183



 

Procent Antal

Var har stölden hänt och hur många gånger de senaste 12 månaderna?

e) av er bil i annat område än där du bor?

1 2% 1

2 0% 0

3 
eller 
fler

0% 0

Ej svar 98% 51

Bas 52

f) av något ur bilen i området där du bor?

1 6% 3

2 2% 1

3 
eller 
fler

0% 0

Ej svar 93% 48

Bas 52

Vaxholms stad

Var har stölden hänt och hur många gånger de senaste 12 • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

63184



 

Procent Antal

Var har stölden hänt och hur många gånger de senaste 12 månaderna?

g) av något ur bilen i annat område än där du bor?

1 4% 2

2 0% 0

3 
eller 
fler

0% 0

Ej svar 96% 50

Bas 52

h) av cykel, moped, mc eller delar av dessa i området där du bor?

1 30% 16

2 0% 0

3 
eller 
fler

4% 2

Ej svar 66% 34

Bas 52

Vaxholms stad

Var har stölden hänt och hur många gånger de senaste 12 • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

64185



 

Procent Antal

Var har stölden hänt och hur många gånger de senaste 12 månaderna?

i) av cykel, moped, mc eller delar av dessa i annat område än där du bor?

1 2% 1

2 0% 0

3 
eller 
fler

2% 1

Ej svar 96% 50

Bas 52

j) annan stöld de senaste 12 månaderna (på arbetet, under resa, eller annat)?

1 17% 9

2 4% 2

3 
eller 
fler

2% 1

Ej svar 77% 40

Bas 52

Vaxholms stad

Var har stölden hänt och hur många gånger de senaste 12 • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

65186



 

Procent Antal

Varit utsatt för skadegörelse under senaste 12 månaderna

Ja 4% 30

Nej 96% 656

Bas 686

Vaxholms stad

Varit utsatt för skadegörelse under senaste 12 månaderna • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

66187



 

Procent Antal

Var har skadegörelsen hänt och hur många gånger de senaste 12 månaderna?

a) inne i din bostad?

1 10% 3

2 3% 1

3 
eller 
fler

0% 0

Ej svar 87% 26

Bas 30

b) på vinden, i källare, garage eller annat förvaringsutrymme som tillhör bostaden?

1 10% 3

2 6% 2

3 
eller 
fler

11% 3

Ej svar 73% 22

Bas 30

Vaxholms stad

Var har skadegörelsen hänt och hur många gånger de senaste 12 • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

67188



 

Procent Antal

Var har skadegörelsen hänt och hur många gånger de senaste 12 månaderna?

c) i er fritidsbostad?

1 7% 2

2 0% 0

3 
eller 
fler

0% 0

Ej svar 93% 28

Bas 30

d) på er bil i området där du bor?

1 20% 6

2 3% 1

3 
eller 
fler

0% 0

Ej svar 76% 23

Bas 30

Vaxholms stad

Var har skadegörelsen hänt och hur många gånger de senaste 12 • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

68189



 

Procent Antal

Var har skadegörelsen hänt och hur många gånger de senaste 12 månaderna?

e) på er bil i annat område än där du bor?

1 27% 8

2 0% 0

3 
eller 
fler

0% 0

Ej svar 73% 22

Bas 30

f) på något i bilen i området där du bor?

1 4% 1

2 0% 0

3 
eller 
fler

0% 0

Ej svar 96% 29

Bas 30

Vaxholms stad

Var har skadegörelsen hänt och hur många gånger de senaste 12 • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

69190



 

Procent Antal

Var har skadegörelsen hänt och hur många gånger de senaste 12 månaderna?

g) på något i bilen i annat område än där du bor?

1 4% 1

2 0% 0

3 
eller 
fler

0% 0

Ej svar 96% 29

Bas 30

h) på cykel, moped, mc i området där du bor?

1 7% 2

2 0% 0

3 
eller 
fler

0% 0

Ej svar 93% 28

Bas 30

Vaxholms stad

Var har skadegörelsen hänt och hur många gånger de senaste 12 • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

70191



 

Procent Antal

Var har skadegörelsen hänt och hur många gånger de senaste 12 månaderna?

i) på cykel, moped, mc i annat område än där du bor?

1 4% 1

2 0% 0

3 
eller 
fler

0% 0

Ej svar 96% 29

Bas 30

j) annan skadegörelse de senaste 12 månaderna (på arbetet, under resa, eller annat)?

1 20% 6

2 0% 0

3 
eller 
fler

11% 3

Ej svar 69% 21

Bas 30

Vaxholms stad

Var har skadegörelsen hänt och hur många gånger de senaste 12 • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

71192



 

Procent Antal

Har det under de senaste 12 månaderna hänt...

Att du oroat dig för inbrott i bostaden

Ja, mycket ofta 2% 12

Ja, ganska ofta 8% 51

Ja, men bara sällan 32% 216

Nej, har inte hänt 58% 397

Vet ej 1% 8

Bas 684

Att du oroat dig för inbrott i förråd

Ja, mycket ofta 2% 14

Ja, ganska ofta 6% 43

Ja, men bara sällan 26% 179

Nej, har inte hänt 65% 443

Vet ej 1% 5

Bas 685

Vaxholms stad

Har det under de senaste 12 månaderna hänt... • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

72193



 

Procent Antal

Har det under de senaste 12 månaderna hänt...

Att du oroat dig för att din bil, mc, moped eller cykel ska utsättas för stöld eller skadegörelse

Ja, mycket ofta 3% 18

Ja, ganska ofta 7% 49

Ja, men bara sällan 29% 198

Nej, har inte hänt 59% 402

Vet ej 2% 12

Bas 679

Att du oroat dig för att bli misshandlad i området

Ja, mycket ofta 2% 13

Ja, ganska ofta 2% 11

Ja, men bara sällan 10% 69

Nej, har inte hänt 85% 583

Vet ej 1% 7

Bas 685

Vaxholms stad

Har det under de senaste 12 månaderna hänt... • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

73194



 

Procent Antal

Trygghet kvällstid

Mycket trygg 52% 362

Ganska trygg 33% 226

Ganska otrygg 4% 26

Mycket otrygg 1% 4

Går ej ut ensam på kvällen av oro för att utsättas för brott 3% 20

Går ej ut ensam på kvällen av andra orsaker 8% 52

Bas 690

Vaxholms stad

Trygghet kvällstid • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

74195



 

Procent Antal

Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du avstått från att delta i någon av följande aktiviteter därför att du känt dig otrygg eller 
rädd för att bli hotad, ofredad eller utsatt för våld?

Bio eller teater

Ja 3% 21

Nej 90% 625

Går aldrig på / Utför aldrig aktiviteten 6% 38

Ej svar 1% 9

Bas 694

Restaurang, bar eller disco

Ja 4% 24

Nej 91% 632

Går aldrig på / Utför aldrig aktiviteten 4% 30

Ej svar 1% 8

Bas 694

Vaxholms stad

Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du avstått från att • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

75196



 

Procent Antal

Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du avstått från att delta i någon av följande aktiviteter därför att du känt dig otrygg eller 
rädd för att bli hotad, ofredad eller utsatt för våld?

Sportevenemang

Ja 4% 25

Nej 78% 539

Går aldrig på / Utför aldrig aktiviteten 17% 120

Ej svar 1% 10

Bas 694

Föreningsmöten, kurser

Ja 1% 10

Nej 87% 606

Går aldrig på / Utför aldrig aktiviteten 10% 68

Ej svar 2% 11

Bas 694

Vaxholms stad

Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du avstått från att • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

76197



 

Procent Antal

Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du avstått från att delta i någon av följande aktiviteter därför att du känt dig otrygg eller 
rädd för att bli hotad, ofredad eller utsatt för våld?

Åka buss eller tåg

Ja 7% 51

Nej 89% 616

Går aldrig på / Utför aldrig aktiviteten 3% 18

Ej svar 1% 8

Bas 694

Vaxholms stad

Åka buss eller tåg • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

77198



 

Procent Antal

"Polisen bryr sig om de problem som finns i det område där jag bor"?

Instämmer helt 21% 144

Instämmer delvis 23% 154

Instämmer inte 5% 37

Instämmer absolut inte 3% 20

Vet ej 47% 318

Bas 674

"Kommunen bryr sig om de problem som finns i det område där jag bor"?

Instämmer helt 15% 101

Instämmer delvis 29% 196

Instämmer inte 12% 82

Instämmer absolut inte 4% 27

Vet ej 41% 280

Bas 686

Vaxholms stad

• Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

78199



 

Procent Antal

Om du blivit utsatt för brott under de senaste 12 månaderna, har du i så fall polisanmält detta?

Ja, samtliga brott 9% 59

Ja, men bara vissa brott 0% 3

Nej 6% 42

Har inte varit utsatt för brott 85% 578

Bas 682

Har du någon gång under de senaste 12 månaderna utsatts för bedrägeri, d.v.s. har någon lurat dig så att du gjort en ekonomisk förlust?

Ja 6% 39

Nej 94% 650

Bas 689

Vaxholms stad

• Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

79200



 

Procent Antal

Hur har detta skett?

När du använt internet (t.ex. om du betalt för en vara eller tjänst som inte har levererats) 43% 17

Någon har olovligen använt ditt bankkort/kreditkort 18% 7

På annat sätt 47% 18

Bas 39

Vaxholms stad

Hur har detta skett? • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

80201



 

Procent Antal

Har någon under de senaste 12 månaderna hotat dig med våld eller annan brottslighet i avsikt att skrämma dig?

Ja 4% 25

Nej 96% 659

Bas 684

Vaxholms stad

Har någon under de senaste 12 månaderna hotat dig med våld eller • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

81202



 

Procent Antal

Kön

Man 43% 298

Kvinna 56% 387

Annat 0% 2

Bas 687

Boendeform

Hyreslägenhet 8% 51

Bostadsrättslägenhet 29% 198

Villa/Radhus/Gård 62% 416

Annat 1% 9

Bas 675

Vaxholms stad

• Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

82203



 

Procent Antal

Sysselsättning

Egen företagare 11% 74

Offentligt anställd 18% 121

Privatanställd 26% 177

Studerade 9% 59

Arbetslös 1% 9

Pensionär 32% 218

Annat 3% 24

Bas 682

Vaxholms stad

Sysselsättning • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

83204



 

Procent Antal

Civilstatus

Jag bor hos mina föräldrar 10% 68

Jag är ensamstående och bor ensam 15% 102

Jag är ensamstående med barn (barn under 18 år) 3% 20

Jag är gift/sambo med barn 31% 214

Jag är gift/sambo utan hemmavarande barn 37% 255

Annat 4% 28

Bas 687

Vaxholms stad

Civilstatus • Tabell
Trygghetsundersökning 2020 Polisregion Stockholm

84205



Protokoll Socialnämnden
2020-11-10

Änr SN 2020/115.75
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 81 Utvärdering av KS 2019/221.759 förlängning av bostadskontrakt 
för nyanlända barnfamiljer med barn i skolåldern

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i rubricerat beslut förtydligat under vilka förutsättningar som vissa nyanlända 
kan undantas från kravet att lämna kommunens boenden för nyanlända samt premisserna för övriga 
aviserade nyanlända vars vistelse i kommunen överstiger två år. Barnfamiljer har undantagits från kravet 
att lämna kommunens boende om det hade inneburit att barn hade tvingats avbyta sin skolgång, byta 
skola mitt under terminen eller fått en avsevärt längre resväg och restid till skolan från det tillfälliga 
boende kommunen då hade tillhandahållit.

Socialförvaltningen kan inledningsvis konstatera att sex familjer under året har kunnat omfattas av 
beslutet. Av dessa har fem familjer tillsammans med förvaltningens medarbetare ordnat med boende 
utanför kommunen. 

En familj har omfattats av undantaget som anges i beslutet. 

En familj har omfattats av beslutet. Övriga familjer har ordnat boende på annat sätt.

Uppföljningen av beslutet ska vara kommunfullmäktige tillhanda vid årsskiftet. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Mikael Landberg, 2020-10-27

Kopia på beslutet till
För kännedom: Mikael Landberg, sf 
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Tjänsteutlåtande
2020-10-27

Änr SN 2020/115.75
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

Utvärdering av KS 2019/221.759 förlängning av bostadskontrakt för 
nyanlända barnfamiljer med barn i skolåldern

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i rubricerat beslut förtydligat under vilka förutsättningar som vissa nyanlända 
kan undantas från kravet att lämna kommunens boenden för nyanlända samt premisserna för övriga 
aviserade nyanlända vars vistelse i kommunen överstiger två år. Barnfamiljer har undantagits från kravet 
att lämna kommunens boende om det hade inneburit att barn hade tvingats avbyta sin skolgång, byta 
skola mitt under terminen eller fått en avsevärt längre resväg och restid till skolan från det tillfälliga 
boende kommunen då hade tillhandahållit.

Socialförvaltningen kan inledningsvis konstatera att sex familjer under året har kunnat omfattas av 
beslutet. Av dessa har fem familjer tillsammans med förvaltningens medarbetare ordnat med boende 
utanför kommunen. 

En familj har omfattats av undantaget som anges i beslutet. 

En familj har omfattats av beslutet. Övriga familjer har ordnat boende på annat sätt.

Uppföljningen av beslutet ska vara kommunfullmäktige tillhanda vid årsskiftet. 

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: XXX-nämnden, Vaxholms stad. 

Handläggarens namn XXX-förvaltningen.

För kännedom: Namn Namnsson, Exempelvägen 1, 12345 Vaxholm. 
Namn.namnsson@kontakt.se.

Socialförvaltningen
Mikael Landberg
Myndighetschef
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Protokoll Socialnämnden
2020-11-10

Änr SN 2020/99.759
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 82 Förslag inriktningsbeslut nyanlända

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1. Huvudprincipen för de till staden aviserade nyanlända ska vara att de ska lämna stadens 
boendebestånd efter att etableringstiden har löpt ut. 

2. Undantag från huvudprincipen ska gälla familjer med ett eller flera barn under arton (18) år under 
förutsättning att det finns boende inom ramen för stadens bestånd av boenden för nyanlända.

3. Undantaget gäller i ett (1) år eller till dess att nytt beslut fattas.  

4. En utvärdering lämnas till socialnämnden var 6:e månad.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad har, i likhet med många andra kommuner, en pågående utmaning i mottagandet av 
nyanlända och hanteringen av de nyanlända avseende boenden under och efter etableringstiden samt 
kostnaden för ekonomiskt bistånd för den här gruppen. Vi vet i dagsläget hur många som har kommit, 
när de faller ur etableringen och vi vet hur många som ska aviseras innevarande samt nästkommande 
år. Utöver det vet vi inget och allt prognosarbete baseras på antaganden och rak framskrivning av redan 
kända faktorer. 

Förvaltningen arbetar intensivt, med olika medel, för att skapa förutsättningar för stadens nyanlända att 
bli självförsörjande/sysselsatta och även hitta långsiktiga arbets- och boendelösningar. Coronapandemin 
har inneburit ett visst avbräck i det arbetet men på det hela taget har det, hittills, varit framgångsrikt. 

Staden har ansvar för boende, och till viss del försörjning, de första två (2) åren de vistas i kommunen. 
Efter det åligger det varje vuxen individ att ta ansvar för sin försörjning och boendesituation. Om 
individen/individerna inte hittar eget boende så ligger ansvaret för försörjning samt boende kvar på 
Vaxholms stad. Enligt nuvarande riktlinjer, beslutade av KF, innebär det att staden ordnar med tillfälliga 
boenden efter det att individen har vistats i två (2) år i stadens boenden för nyanlända. Tillfälliga 
boenden finns inte inom kommunen och de tillfälliga boendena är dyra vilket innebär en extra kostnad 
trots att staden har lediga platser i boendebeståndet avsett för nyanlända.

Yrkanden
Annicka Hörnsten Blommé (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att en 
utvärdering lämnas till socialnämnden var 6:e månad.

Ordföranden finner bifall till lagt yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Mikael Landberg, 2020-10-22

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Agneta Franzén förvaltningschef socialförvaltningen

För kännedom: Lorentz Ogebjer enhetschef Vuxen socialförvaltningen
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Tjänsteutlåtande
2020-10-22

Änr SN 2020/99.759
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

Inriktningsbeslut boende för stadens nyanlända

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta: 
1. Huvudprincipen för de till staden aviserade nyanlända ska vara att de ska lämna stadens 
boendebestånd efter att etableringstiden har löpt ut. 

2. Undantag från huvudprincipen ska gälla familjer med ett eller flera barn under arton (18) år under 
förutsättning att det finns boende inom ramen för stadens bestånd av boenden för nyanlända.

3. Undantaget gäller i ett (1) år eller till dess att nytt beslut fattas.  

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad har, i likhet med många andra kommuner, en pågående utmaning i mottagandet av 
nyanlända och hanteringen av de nyanlända avseende boenden under och efter etableringstiden samt 
kostnaden för ekonomiskt bistånd för den här gruppen. Vi vet i dagsläget hur många som har kommit, 
när de faller ur etableringen och vi vet hur många som ska aviseras innevarande samt nästkommande 
år. Utöver det vet vi inget och allt prognosarbete baseras på antaganden och rak framskrivning av redan 
kända faktorer. 

Förvaltningen arbetar intensivt, med olika medel, för att skapa förutsättningar för stadens nyanlända att 
bli självförsörjande/sysselsatta och även hitta långsiktiga arbets- och boendelösningar. Coronapandemin 
har inneburit ett visst avbräck i det arbetet men på det hela taget har det, hittills, varit framgångsrikt. 

Staden har ansvar för boende, och till viss del försörjning, de första två (2) åren de vistas i kommunen. 
Efter det åligger det varje vuxen individ att ta ansvar för sin försörjning och boendesituation. Om 
individen/individerna inte hittar eget boende så ligger ansvaret för försörjning samt boende kvar på 
Vaxholms stad. Enligt nuvarande riktlinjer, beslutade av KF, innebär det att staden ordnar med tillfälliga 
boenden efter det att individen har vistats i två (2) år i stadens boenden för nyanlända. Tillfälliga 
boenden finns inte inom kommunen och de tillfälliga boendena är dyra vilket innebär en extra kostnad 
trots att staden har lediga platser i boendebeståndet avsett för nyanlända.

Socialförvaltningen
Mikael Landberg
Myndighetschef
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Barnkonventionen anger att en barnkonsekvensanalys ska göras i varje enskilt ärende som rör barn. 
Förvaltningen kommer göra barnkonsekvensanalyser i varje ärende som kan komma att omfattas av nu 
aktuellt beslut. Efter genomförd barnkonsekvensanalys ska förvaltning ta ställning till om undantag från 
huvudregeln ska gälla den aktuella familjen. Undantag kan inte bli aktuellt om det skulle göra det 
omöjligt för staden att fullfölja stadens lagstadgade åtagande om mottagande av nyanlända.  

Förvaltningen bedömer att förslaget skapar en tydlighet i förutsättningarna för de nyanlända som 
aviseras till staden. Huvudprincipen tydliggör förväntningarna på de enskilda individerna samt 
underlättar förvaltningens planering. Vidare bedömer förvaltningen att det, över tid, är mer ekonomiskt 
fördelaktigt med den nu föreslagna lösningen. 

Till dags dato har fem (5) familjer flyttat från stadens bestånd till egna boendelösningar under 2020. Om 
dessa familjer hade erbjudits tillfälliga boendelösningar hade kostnaden (beroende på familjens storlek) 
varierat mellan 1 000kr till 1 500kr per natt. Singelhushåll kostar i snitt 600kr per natt på tillfälliga 
boendelösningar. Sovsalar kan erbjudas till ensamstående män inom ett visst åldersspann för ca 250 – 
300kr per natt. I dagsläget känner förvaltningen inte till en motsvarande lösning för kvinnor. 

Uppföljning av beslutade undantag ska göras varje kvartal och redovisas till nämnd.

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Agneta Franzén förvaltningschef socialförvaltningen

För kännedom: Lorentz Ogebjer enhetschef Vuxen socialförvaltningen
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 83 Svar på revisionsrapport myndighetsutövning Barn och ungdom

Socialnämndens beslut
Förvaltningens svar på revisionsrapporten godkänns och antas som nämndens eget. 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningens enhet för barn och unga genomgick i september en förstudie beställd av stadens 
revisorer, utförd av PwC, med ambitionen att utröna om det fanns underlag för att genomföra en 
genomgripande revision avseende myndighetsutövning på enheten för barn och unga. Förvaltningen 
kan glädjande konstatera att förstudien entydigt kom fram till att hanteringen är oklanderlig inom den 
studerade verksamheten. 

Förstudien kompletterades med ett antal frågeställningar till nämnden, nedan förvaltningens förslag på 
svar på dessa frågeställningar:

- Anser nämnden att den kvalitetsuppföljning som STIC gör av ramavtalen för de upphandlade 
tjänsterna är tillräcklig? På vilket sätt tar nämnden del av dessa kvalitetsuppföljningar?

Den kvalitetsuppföljning som STIC gör av ramavtalen och Placeringsinfos uppföljning av ramavtal 
gällande exempelvis namnändring och tillstånd från IVO tillsammans med uppföljning av 
placering anses vara tillräcklig. Förvaltningen har ingen uttalad rutin för att återkoppla 
uppföljningar till nämnd, däremot får nämnd alltid information om det skulle uppstå avvikelser 
eller brister i de upphandlade verksamheterna.

- Hur ser nämnden på möjligheten att tillgodose behovet av platser i familjehem, hem för vård 
och boende etc. för barn- och unga? 

Utifrån de placeringsbehov som finns för närvarande så tillgodoses behovet genom ramavtalet. 

- Hur säkerställer nämnden att personalen som arbetar med barn- och ungdomsvård i kommunen 
har tillräcklig kompetens?

Socialsekreterare som arbetar med barn -och ungdomsvård i kommunen har socionomexamen 
samt introduceras i arbetet enligt gällande lagstiftning samt de av enheten framtagna 
processerna och rutiner/riktlinjer för verksamheten, se stycke nedan.

Den personal som arbetar med handläggning och uppföljning av ärenden som avser barn och 
unga bör, enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:14), ha socionomexamen och minst 
ett års yrkeserfarenhet inom socialt arbete. Vidare framgår att personal som saknar erfarenhet 
av arbete med handläggning och uppföljning av ärenden som avser barn och unga bör ges 
introduktion, stöd och successivt ärendeansvar under en period av minst ett år. 

Samtliga socialsekreterare har genomgått utbildning i Barns behov i centrum, BBIC, som är ett 
arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för 
handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter 
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Socialnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

socialtjänstens regelverk. Det visionära målet i BBIC är att barn och unga som socialtjänsten 
stödjer ska ha samma chanser i livet som alla barn och unga i samhället.

BBIC syftar till att:

 stärka barns delaktighet och inflytande.
 förbättra samarbetet med barnet och nätverk.
 skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insatser lättare 

kan följas upp.
 bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet.

Socialsekreterare inom barn och ungdom genomgår en utbildning i Våld i nära relationen via 
Alternativ till våld, Täby.

Socialsekreterare som arbetar med barn-och ungdomsärenden ges fortlöpande 
kompetensutveckling inom området. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Mikael Landberg, 2020-10-23
Förstudie: Myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvård. Vaxholms Stad september 2020. PwC

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Agneta Franzén förvaltningschef socialförvaltningen

För kännedom: Annika Wallin enhetschef barn och unga socialförvaltningen
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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 revisionsrapport gällande myndighetsutövning Barn och 
ungdom

Förslag till beslut
Förvaltningens svar på revisionsrapporten godkänns och antas som nämndens eget. 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningens enhet för barn och unga genomgick i september en förstudie beställd av stadens 
revisorer, utförd av PwC, med ambitionen att utröna om det fanns underlag för att genomföra en 
genomgripande revision avseende myndighetsutövning på enheten för barn och unga. Förvaltningen 
kan glädjande konstatera att förstudien entydigt kom fram till att hanteringen är oklanderlig inom den 
studerade verksamheten. 

Förstudien kompletterades med ett antal frågeställningar till nämnden, nedan förvaltningens förslag på 
svar på dessa frågeställningar:

- Anser nämnden att den kvalitetsuppföljning som STIC gör av ramavtalen för de upphandlade 
tjänsterna är tillräcklig? På vilket sätt tar nämnden del av dessa kvalitetsuppföljningar?

Den kvalitetsuppföljning som STIC gör av ramavtalen och Placeringsinfos uppföljning av ramavtal 
gällande exempelvis namnändring och tillstånd från IVO tillsammans med uppföljning av 
placering anses vara tillräcklig. Förvaltningen har ingen uttalad rutin för att återkoppla 
uppföljningar till nämnd, däremot får nämnd alltid information om det skulle uppstå avvikelser 
eller brister i de upphandlade verksamheterna.

- Hur ser nämnden på möjligheten att tillgodose behovet av platser i familjehem, hem för vård 
och boende etc. för barn- och unga? 

Utifrån de placeringsbehov som finns för närvarande så tillgodoses behovet genom ramavtalet. 

Socialförvaltningen
Mikael Landberg
Myndighetschef
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- Hur säkerställer nämnden att personalen som arbetar med barn- och ungdomsvård i kommunen 
har tillräcklig kompetens?

Socialsekreterare som arbetar med barn -och ungdomsvård i kommunen har socionomexamen 
samt introduceras i arbetet enligt gällande lagstiftning samt de av enheten framtagna 
processerna och rutiner/riktlinjer för verksamheten, se stycke nedan.

Den personal som arbetar med handläggning och uppföljning av ärenden som avser barn och 
unga bör, enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:14), ha socionomexamen och minst 
ett års yrkeserfarenhet inom socialt arbete. Vidare framgår att personal som saknar erfarenhet 
av arbete med handläggning och uppföljning av ärenden som avser barn och unga bör ges 
introduktion, stöd och successivt ärendeansvar under en period av minst ett år. 

Samtliga socialsekreterare har genomgått utbildning i Barns behov i centrum, BBIC, som är ett 
arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för 
handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter 
socialtjänstens regelverk. Det visionära målet i BBIC är att barn och unga som socialtjänsten 
stödjer ska ha samma chanser i livet som alla barn och unga i samhället.

BBIC syftar till att:

 stärka barns delaktighet och inflytande
 förbättra samarbetet med barnet och nätverk
 skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insatser lättare kan följas 

upp
 bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet.

Socialsekreterare inom barn och ungdom genomgår en utbildning i Våld i nära relationen via 
Alternativ till våld, Täby.

Socialsekreterare som arbetar med barn-och ungdomsärenden ges fortlöpande 
kompetensutveckling inom området. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Mikael Landberg, 2020-10-23
Förstudie: Myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvård. Vaxholms Stad september 2020. PwC

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Agneta Franzén förvaltningschef socialförvaltningen

För kännedom: Annika Wallin enhetschef barn och unga socialförvaltningen
Anders Haglund, ordf. revisionen 
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Inledning
Bakgrund
Det är ur rättssäkerhetssynpunkt viktigt att myndigheter handlägger ärenden så snabbt och enkelt som möjligt. Därav finns det bestämmelser kring detta i  
förvaltningslagen. Särskilda tydliggöranden avseende handläggningstider kopplat till behovet av ingripande för ett barns skydd eller stöd finns i Socialtjänstlagens 6 
kap.

Beslut om placering i hem för vård och boende (HVB) fattas av socialnämnden i respektive kommun. Placeringen kan ske med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller 
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vid vård med stöd av LVU är det förvaltningsrätten som prövar frågan om vård. Socialnämnden har 
ansvaret för att den enskilde får det stöd och hjälp som behövs under tiden i vård. Placering på institution är en insats som kräver kvalificerat åtagande och är höga 
kostnader för kommunen. Lagen om offentlig upphandling (LOU) ställer krav på att kommunen upphandlar institutionsplatser, om det inte råder särskilda förhållanden.

Många kommuner upplever en utmaning att leva upp till lagstiftningens krav och kontroll av gjorda placeringar. Utifrån de risker som bedrivs ovan har beslut tagits om 
att genomföra en förstudie avseende placering av barn och unga. Förstudien syftar till att ge revisionen ett underlag för vidare bedömning av om en fördjupad 
granskning ska genomföras.

Syfte och frågeställningar 
Som ett underlag till revisionens ställningstagande om fördjupad granskningen genomförs en fördjupad riskanalys i form av en förstudie. Syftet är att undersöka om det 
föreligger skäl till att genomföra en fördjupad granskning inom området.

Frågeställningar:

• Finns rutiner för planering, placering och uppföljning i HVB och familjehem?
• Hur säkerställer nämnden att den enskilde individen får den vård och behandling som denne är berättigad till?
• Finns rutiner för upphandling och/eller avrop av vårdplatser?
• Hur säkerställer nämnden att upphandlade tjänster är av god kvalitet?

Metod 

Förstudien har genomförts genom dokumentstudier av relevanta styrdokument och rutiner, granskning av statistik från verksamhet och Kolada samt intervju med 
enhetschef, enheten för barn och ungdom. 
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Organisation och stadens statistik
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten, däribland individ- och familjeomsorgen. Socialförvaltningen arbetar med 
socialnämndens ansvarsområden och är organiserad i tre enheter under myndighetschefen: enheten för vuxenstöd, enheten för äldre och funktionsnedsatta samt 
enheten för barn och ungdom. Varje enhet leds av en enhetschef. Enheten för barn och ungdom har fyra socialsekreterartjänster, varav en även har uppdraget som 
familjehemssekreterare på ungefär 30 procent samt ansvarar för utredningar av övriga uppdragstagare såsom kontaktpersoner och kontaktfamiljer. 

Av stadens statistik framkommer att det totala antalet placeringar minskat sedan 2017, främst med anledning av minskat antal nyanlända ensamkommande. 

6

Typ av placering 2017 2018 2019 2020 (t o m 1 juli)

Asylsökande familjehem 10 10 3 2

Asylsökande Institution offentlig 0 1 1 0

Asylsökande Institution/ungdomsboende enskild 14 2 1 0

Asylsökande jourhem 12 6 1 0

Familjehem  4 8 5 5

Familjehem för akut/korttidsvård  1 1 0 1

Institution enskild vård 8 1 1 0

Institution offentl LVU § 12 vård 0 1 0 0

Konsulentstött familjehem 4 0 1 2

Nätverkshem (plac hos anhöriga) 1 1 2 2

Stödboende 9 9 6 3

Stödboende PUT 2 2 1 0

LVU Familjehem 2 2 1 0

Totalt 67 44 23 15
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Offentlig statistik  

Av offentlig statistik från Kolada.se framkommer följande kostnadsutveckling. 

2019 var 3193, 26,6 procent, av invånarna i Vaxholms stad 0-19 år. Genomsnittligt för en kommun i Sverige är 22,9 procent av befolkningen under 20 år. 

7

Kostnad familje- och HVB-hem 
barn och unga, kr/inv 0-20 år

2017 2018 2019

Vaxholm 1026 1274 1 153

Liknande kommuner IFO 6078 6442 6 416

Pendlingskommun nära storstad 4623 4401 4 754

Riket 5824 6204 6 408
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Iakttagelser
Finns rutiner för planering, placering och uppföljning i HVB och familjehem?
Enheten för barn och ungdom
Av enheten för barn och ungdoms fyra socialsekreterartjänster har en varit långtidssjukskriven under våren och två slutat under juni/juli. En ny tillträdde omgående och under sommaren 
2020 har därmed tre av fyra socialsekreterartjänster varit tillsatta. En fjärde socialsekreterare tillträder sin tjänst 1 september. Både tidigare och nyanställda socialsekreterare uppges 
vara erfarna. 

Arbetsprocess och rutiner
Socialsekreterarna utreder barns behov utifrån Barns Behov I Centrum (BBIC) vilket är socialstyrelsens framtagna arbetssätt för myndighetsutövningen inom barn och ungdomsvård. 
Socialsekreterarna ansvarar för utredning, förslag till beslut, att sätta in beviljade insatser och följa upp insatser. Det är alltså samma socialsekreterare som utrett barnet som följer 
barnet genom insatser och uppföljning, vilket lyfts fram som positivt. Personalstyrkans storlek, som är baserat på det aktuella underlaget med ärenden, uppges dock innebära en 
sårbarhet. 

Det beskrivs att arbetet bedrivs med stöd av Socialstyrelsens handböcker såsom Utreda barn och unga, Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Placerade barn och 
LVU- handbok för socialtjänsten och BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. 

Utöver Socialstyrelsens handböcker används Riktlinjer för handläggning inom området barn och ungdom, antagen av Socialnämnden 2017-02-21 och reviderad av verksamheten 
2020-03-02. Riktlinjen innehåller bland annat avsnitt om lagstiftning, handläggning och dokumentation, anmälan, utredning, genomförande samt uppföljning på området. I riktlinjen 
hänvisas till socialtjänstlagens bestämmelser om upprättande av vård- samt genomförandeplan (se vidare nästa sida). 

Reviderade rutiner för familjehemsvård 2020-06-15, antagna av enhetschef barn och ungdom, syftar till att ge personal som arbetar med placerade barn och unga stöd och vägledning i 
arbetet. Rutinerna innehåller med fördjupade resonemang än riktlinjerna gällande praktiska och lagmässiga aspekter vid placering. 

På intranätet finns en processkarta för ett ärendes gång, vilket har verifierats. Mer utförliga processbeskrivningar är under framtagande och revidering. Målsättningen var att dessa 
skulle färdigställas under våren men på grund av personalsituationen har arbetet blivit framskjutet till hösten. 

Följsamheten till rutiner och riktlinjer uppges i intervju vara god. Riktlinjerna antagna av nämnd finns tillgängliga via stadens diariesystem Evolution medan rutiner och handböcker ligger 
i gemensam mapp/yta. 
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Iakttagelser
Hur säkerställer nämnden att den enskilde individen får den vård och behandling 
som denne är berättigad till?
I Riktlinjer för handläggning inom området barn och ungdom, beskrivs insatser som inte innefattar placering; exempelvis föräldrastöd, insatser i hemmet och missbruksbehandling. 
Placeringar blir aktuella först efter att öppenvårdsinsatser inte haft avsedd effekt eller inte bedömts möjliga. 

Aktuell lagstiftning anger att ett övervägande avseende behovet av fortsatt vård ska göras minst var sjätte månad. I Riktlinjer för handläggning inom området barn och ungdom, anges 
att alla beslut ska följas upp och utvärderas i samråd med barnet/den unge och vårdnadshavaren i enlighet med vad som har bestämts i genomförandeplanen samt i samband med att 
beslut omprövas eller avslutas, dock minst två gånger/år. Det framkommer vidare att om den unge är placerad med stöd av SoL, ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad 
enligt 6 kap. 8 § SoL, räknat från dagen för verkställighet av placeringsbeslutet, överväga om vården fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas. Det gäller även vid 
medgivande för privatplaceringar. Ett övervägande enligt 6 kap.8§ SoL är inget formellt beslut utan enbart en information till nämnden. Finner nämnden vid övervägandet att vården bör 
prövas i sak ska nämnden ta initiativ till att en utredning görs. Utredningen ska därefter tas till nämnden med ett förslag till beslut. Riktlinjen innehåller även beskrivning av vård med stöd 
av LVU och att övervägning av socialnämnden ska ske enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen var sjätte månad samt att beslut om HVB ska vara tidsbegränsat och omprövas minst 
var sjätte månad. I riktlinjen framkommer vidare att ansvarig socialsekreterare ska genomföra uppföljning av barnets placering minst fyra gånger per år. Besök av socialsekreterare i 
familjehem och HVB ska ske regelbundet i den omfattning som är lämplig och utifrån barnets eller den unges behov och önskemål. I Reviderade rutiner för familjehemsvård 
framkommer vidare att om barnet beretts vård med stöd av 2 § ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs och hur vården 
bör inriktas och utformas (13 § första stycket LVU). Vårdas den unge på grund av eget beteende enligt 3 § LVU ska vården omprövas inom sex månader räknat från dagen för 
verkställighet av vårdbeslutet. I intervjuer framkommer att uppföljningar av placeringar sker enligt lagstiftning och stadens riktlinjer. På grund av coronapandemin har vissa 
välfungerande placeringar följts upp via telefon/video istället för fysiskt besök under vår/sommar.

Riktlinjer för handläggning inom området barn och ungdom beskriver socialtjänstlagens bestämmelser om vård- och genomförandeplan. När någon behöver vårdas i ett HVB eller i ett 
familjehem ska en vårdplan upprättas för den vård som socialnämnden avser att anordna. Vårdplanen ska även ta upp åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar för. En 
genomförandeplan upprättas av socialsekreterare tillsammans med utföraren, barnet samt barnets vårdnadshavare för alla insatser. För barn och unga som vårdas i ett HVB eller i ett 
familjehem ska även en genomförandeplan upprättas över hur vården ska genomföras. Genomförandeplanen ska även ta upp åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar 
för. Riktlinjen anger att så snart utföraren har informerats och beställningen har bekräftats ska insatsen påbörjats och en genomförandeplan upprättas inom rimlig tid. 
Genomförandeplanen ska regelbundet följas upp, vid placering minst var sjätte månad, och revideras vid behov. 

I Reviderade rutiner för familjehemsvård 2020-06-15 specificeras att alla barn och unga ska ha en färdigskriven vårdplan innan placering. Genomförandeplan ska vara färdig inom sex 
veckor efter att placeringen genomförts och den beskriver mer detaljerat om hur behoven ska tillgodoses och den kan även innehålla beskrivning över behov av stöd till vårdnadshavare. 
I genomförandeplanen ska det tydligt framgå vem som ska göra vad, när och hur och bygga på de övergripande målen i vårdplanen.

I intervju uppges att vård- och genomförandeplaner upprättas enligt lagstiftning och riktlinjer samt revideras vid behov. I de fall som fler aktörer (exempelvis skola och BUP) berörs och 
behöver samordnas kring individens insatser tas initiativ till SIP-möte (Samordnad individuell plan). 
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Iakttagelser 
Finns rutiner för upphandling och/eller avrop av vårdplatser?
Vaxholms stad har ramavtal som upphandlats genom STIC (Stockholms inköpscentral) tillsammans med flera andra kommuner. Staden har avtal med ett fåtal egna familjehem. 
När beslut om placering har fattats gör ansvarig socialsekreterare en bedömning av lämplig uppdragstagare utifrån de individuella behoven. I vissa fall finns familjehem inom 
staden ledigt och anses motsvara barnets/den ungas behov, i annat fall kontaktas det företag som bedöms lämpligt från STIC:s ramavtalslista. I ett första skede begär 
socialsekreterare in den utredning av familjehemmet som företaget har genomfört för att se om familjehemmet matchar barnets behov. Är familjehemmet godkänt av annan 
socialnämnd så bifogas det beslutet, samt företagets IVO- tillstånd. Socialnämnden får inte fatta beslut om vård av ett barn i ett familjehem utan att förhållandena i det enskilda 
hemmet är utredda av en socialnämnd (6 kap.6 § SoL). Socialnämnden kan således inte fatta beslut om att ett barn ska vårdas i ett hem enbart med stöd av den bedömning 
konsulentverksamheten gjort avseende hemmets lämplighet. Socialnämndens utredningsansvar gäller både utredningen av ett hems allmänna lämplighet och om hemmet är 
lämpligt att ta emot ett visst barn. Därefter fattas beslut om var barnet/den unge ska placeras. 

När det gäller jourhemsplaceringar så kan konsulentverksamheter används även vid placering av barn och unga i jourhem om socialtjänsten inte har ett eget jourhem att tillgå 
(som är utrett och godkänt av socialnämnden). Jourhemmen ska i likhet med familjehemmen vara utredda av en socialnämnd, men i övrigt skiljer sig kraven åt. Det finns 
exempelvis inget krav i socialtjänstlagen på att socialnämnden ska ingå avtal med ett jourhem, att en särskild socialsekreterare ska utses eller att en genomförandeplan ska 
upprättas, eftersom en sådan placering ska vara tillfällig. 

Hittills 2020 har en familjehemsplacering gjorts inom ramavtal i konsulentstödd verksamhet samt en kortvarig jourplacering (ca tre veckor) inom konsulentstödd verksamhet. 
Övriga två placerade barn hittills 2020 placerades i egna arvoderade familjehem som socialtjänsten rekryterat och använt sig av vid tidigare familjehemsplaceringar. 

Av socialnämndens delegationsordning, fastställd 2020-04-28, framkommer att beslut om bistånd i form av familjehemsplacering för stadigvarande vård och fostran ska fattas av 
sociala utskottet. Beslut om placering av barn i familjehem, hem för vård eller boende, stödboende, jourhem och nätverkshem upp till två månader fattas av enhetschef. Beslut 
om placering över två månader fattas av sociala utskottet. För köp av enstaka plats/insats inom ramavtal/upphandlad verksamhet för verkställande av biståndsbeslut är 
enhetschef delegat. För köp av enstaka plats/insats utanför ramavtal/upphandlad verksamhet för verkställande av biståndsbeslut är Myndighetschef delegat. Det gäller dock inte  
då det av delegeringsordningen framgår att sociala utskottet är delegat. Stadens tolkning av lydelsen gör gällande att det bara rör upphandling av plats inom ramen för ärenden 
där utskottet är beslutsinstans och inga andra ärendetyper/placeringar.

På stadens intranät finns en processkarta för direktupphandling. Staden använder verktyget e-Avrop. Chefer och medarbetare kan själva genomföra direktupphandlingar genom 
e-Avrop vilket beskrivs ha ett användarvänligt gränssnitt. Även avtalsinformationen finns på e-Avrop. Myndigheten har också köpt in Placeringsinfos tjänst placeringsinfo.se som 
hädanefter uppges underlätta i arbetet med förfrågningar och placeringar.
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Iakttagelser 
Hur säkerställer nämnden att upphandlade tjänster är av god kvalitet?
Uppföljning av kvalitet inom ramavtalet sker genom STIC:s uppföljning av uppdragstagarna. Vaxholms stad gör ingen egen kvalitetsuppföljning av dessa. Enligt intervju kontaktar STIC 
staden via mail vid jämna mellanrum och ber ansvariga socialsekreterare för placeringar att svara på frågor rörande uppdragstagare som omfattas av ramavtalet. Nämnden tar inte del av 
STIC:s kvalitetsuppföljningar löpande. 

I Riktlinjer för handläggning inom området barn och ungdom framkommer att uppgifter från social- och polisregister alltid ska göras vid rekrytering av familjehem och jourhem, och ska 
hämtas in fortlöpande en gång/år under placeringstiden. Planerade besök ska göras minst två ggr/år i de hem som socialnämnden anlitar. Vid misstanke om misskötsamhet ska även 
oplanerade besök göras.

Myndighetschefen fattade beslut om Rutin för kontroll av tillstånd vid placeringar från och med 2018-11-07. Rutinen innebär att det i samtliga individbeslut avseende placeringar i annan 
verksamhet än egen regi ska finnas en kopia av tillståndsbeslut från IVO avseende verksamheten som är tillståndspliktig samt uppgift om godkänd föreståndare, i de fall det är tillämpligt. 

I socialförvaltningens riktlinje Handläggning av synpunkter/klagomål samt avvikelser, 2020-01-07, beskrivs rutiner för rapport, åtgärder, handläggning, utredning och beslut.  
Kvalitetsstrateg/MAS (ansvarig medicinsk sjuksköterska) ansvarar för att förvaltningens samtliga avvikelser sammanställs och rapporteras till socialnämnden minst en gång per kvartal. 
Kvalitetsstrateg/MAS ansvarar också för utredning och handläggning av de avvikelser där extern part är rapportör eller berörd samt kan vara bollplank och stöd vid utredning och 
åtgärder. Riktlinjerna anger att varje enhet inom förvaltningen ska ta fram egna rutiner för hanteringen. Rutin för hantering av avvikelser på avdelningen för myndighetsutövning, vilken 
bygger på förvaltningens riktlinje beslutades av myndighetschef 2020-03-06. 

Av Avvikelser, synpunkter, klagomål gällande socialtjänst samt Hälso- och sjukvård. Kvartal 1 2020 som rapporterades till nämnden 2020-05-14, framgår att inga interna avvikelser inom 
Myndighetsavdelningen/Administration/Stab/Bostadsanpassning samt Stöd och förebyggande har rapporterats. Under första kvartalet 2020 inkom tolv rapporter till socialnämnden 
avseende synpunkter/klagomål. Utöver samlad avvikelserapportering för socialtjänst samt hälso- och sjukvård kvartalsvis framkommer i nämndens protokoll 2019-08-20 till och med 
2020-08-25, ingen övrig rapportering avseende kvalitetsuppföljning. 

Brukarenkäter genomförs för samtliga myndighetsärenden, och inte separat för placeringar (det är inte möjligt ur sekretessynpunkt med så få placeringar). 

Kvalitetsuppföljning beskrivs vidare ske på individnivå där barnet/den ungas synpunkter framkommer vid uppföljningen.   

Eventuell avvikelserapportering i individärenden presenteras för nämndens utskott inom ramen för uppföljningsrapporter av placeringsbeslut minst var sjätte månad (se Uppföljning s 10).
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Slutsatser av förstudien 

14

Vi konstaterar att det finns aktuella rutiner för planering, placering och uppföljning i HVB och familjehem och att samma socialsekreterare följer barnet 
genom utredning, insatser och uppföljning. Vi konstaterar vidare att det finns riktlinjer, rutiner och arbetssätt som säkerställer att placeringsbeslut 
omprövas enligt rådande lagstiftning samt att vård- och genomförandeplan upprättas och revideras. 

I förstudien framkommer att det finns rutiner för upphandling och/eller avrop av vårdplatser. Det framkommer vidare att socialnämnden kvartalsvis tar 
del av en samlad redogörelse för avvikelser, synpunkter, klagomålsavvikelse för nämndens verksamheter. Eventuell avvikelserapportering i 
individärenden presenteras för nämndens utskott inom ramen för uppföljningsrapporter av placeringsbeslut. 

Utifrån gjorda iakttagelser kan vi inte se att det föreligger ett behov av att i nuläget genomföra någon fördjupad granskning avseende 
myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvård.

Följande frågeställningar kan dock ställas till nämnden:

• Anser nämnden att den kvalitetsuppföljning som STIC gör av ramavtalen för de upphandlade tjänsterna är tillräcklig? På vilket sätt tar nämnden 
del av dessa kvalitetsuppföljningar?

• Hur ser nämnden på möjligheten att tillgodose behovet av platser i familjehem, hem för vård och boende etc. för barn- och unga?
• Hur säkerställer nämnden att personalen som arbetar med barn- och ungdomsvård i kommunen har tillräcklig kompetens?
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av revisorerna i Vaxholms stad enligt de villkor och under de förutsättningar som 
framgår av projektplan beslutad den 23 april 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

2020-09-09

Carin Hultgren
Uppdragsledare

Ellen Röllgårdh
Projektledare
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Följande dokumentation har omfattats av förstudien: 
• Beslut om rutin för kontroll av tillstånd vid placeringar
• Organisationsskiss individ- och familjeomsorgen
• Riktlinjer för handläggning inom området barn och ungdom
• Reviderade rutiner för familjehemsvård 2020-06-15
• Avvikelser, synpunkter, klagomål gällande socialtjänst samt 

Hälso- och sjukvård. Kvartal 1 2020.
• Beslut om rutin för hantering av avvikelser på avdelningen för 

myndighetsutövning
• Handläggning av synpunkter/klagomål samt avvikelser
• Processkarta
• Stadens statistik avseende placeringar

Dokumentförteckning 
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Protokoll Socialnämnden
2020-11-10

Änr SN 2020/58.790
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 85 Rapportering ej verkställda beslut kvartal 3 2020

Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad 
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 
3 2020, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för SoL är alla beslut verkställda inom tre månader. 

Inom lagrummet för LSS är alla beslut verkställda inom tre månader. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2020-10-05, Rebecca Borg.

Kopia på beslutet till
För kännedom: Kommunstyrelsen. 
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Tjänsteutlåtande
2020-10-05

Änr SN 2020/58.790
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

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 2020

Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad 
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 
3 2020, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för SoL är alla beslut verkställda inom tre månader. 

Inom lagrummet för LSS är alla beslut verkställda inom tre månader. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2020-10-05, Rebecca Borg.

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Kommunstyrelsen. 

Socialförvaltningen
Rebecca Borg
Enhetschef
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Tjänsteutlåtande
2020-10-16

Änr KS 2019/208.055
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

Implementering av program för mål och uppföljning av privata 
utförare

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Information noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Vaxholms stad fastställde 17 februari 2020 ett program med mål och riktlinjer för 
verksamheter som utförs av privata utförare. (Änr: KS 2019/208.055) Fullmäktige ska för varje 
mandatperiod anta ett sådant program med mål enligt kommunallagen (5 kap. 3§). Programmet var 
innan beslut på remiss till de olika nämnderna. 

Ett projekt med representanter från alla förvaltningar samt kommunledningskontoret (ekonomi- och 
upphandlingsenheten) har genomförts för att implementera programmet. Syftet var att skapa ett 
gemensamt ramverk, struktur och arbetssätt för hur kommunen följer upp avtal med privata utförare 
och rapporterar till nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Projektet har avslutats och en första uppföljning ska rapporteras i samband med nämndernas 
verksamhetsberättelser för 2020. Nya avtal kommer att följas upp enligt programmet. Avtal tecknade 
före antagande av programmet kommer att följas upp i den mån det är möjligt. Nämnderna ska då också 
besluta om en uppföljningsplan för år 2021 för privata utförare inom respektive nämnds 
ansvarsområde.

Bakgrund
Kommuner får enligt 10 kap. 1§ kommunallagen1 (2017:725) lämna över skötsel av kommunala 
angelägenheter till privata utförare. Om kommunen beslutar sig för att överlämna driften av en offentlig 
uppgift till en privat utförare, kvarstår ända kommunen som huvudman för verksamheten, och är 
därmed fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för dessa verksamheter på samma sätt som för 
verksamhet som bedrivs i egen regi. Om verksamheten innefattar myndighetsutövning får den 
överlämnas endast om det i lag finns stöd för det. 

1 Förkortas fortsättningsvis KL

Kommunledningskontoret
Jennie Falk Eriksson
Kvalitetscontroller
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Tjänsteutlåtande
2020-10-16

Änr KS 2019/208.055
2 av 3

Fullmäktige är skyldiga att alltid kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal utförs av privata 
utförare och ska genom avtalet med utföraren säkra tillgång till information som gör det möjligt för 
allmänheten att få insyn i den privata verksamheten (10 kap. 8-9§§ KL).

Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som 
utförs av privata utförare. I programmet ska det anges hur målen och riktlinjerna ska följas upp och hur 
allmänhetens insyn ska tillgodoses (5 kap. 3§ KL). 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Vaxholms stad fastställde 17 februari 2020 ett program för mål och uppföljning av 
privata utförare. (Änr: KS 2019/208.055) Programmet var innan beslut på remiss till de olika nämnderna. 

Programmet gäller enbart för avtal med privata utförare som ingås efter att programmet fastställts i 
fullmäktige. Redan ingångna avtal påverkas av programmet då det är möjligt att införliva programmet i 
avtalet.

Projekt för att implementera programmet inom förvaltningarna
Ett projekt med representanter från alla förvaltningar samt kommunledningskontoret (ekonomi- och 
upphandlingsenheten) har genomförts för att implementera programmet. 

Vaxholms stad hade också en revisionsgranskning under hösten 2019 kring nämndernas uppföljning av 
privata utförare (KS 2019/223.007). Granskningen och de rekommendationer som angavs i rapporten 
var också ett underlag till detta projekt. 

Projektets syfte var att skapa ett gemensamt ramverk, struktur och arbetssätt för hur kommunen följer 
upp avtal med privata utförare och rapporterar till nämnderna, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

På sikt innebär det en starkare kvalitetssäkring av privata utförare och levererade tjänster.

Projektets resultat: 

 Befintliga processer inom upphandling har anpassats och en ny process för uppföljning av 
privata utförare har tagits fram. 

 Metod, omfattning av uppföljning inom olika typer av verksamheter och hur det knyter an till 
kravställning och avtalsvillkor har diskuterats och ansvarsfördelning mellan förvaltningar och 
stödenheter har tydliggjorts. 

 Mall för uppföljningsplan och mall för rapportering till nämnd har tagits fram.
 En förteckning över vilka leverantörer som i nuläget är privata utförare av kommunala 

angelägenheten enligt definitionen i programmet har tagits fram.

Projektet har avslutats och ett fortlöpande arbete med att förbättra och utveckla processen och 
metoderna tar vid. 

Första rapportering till nämnd
En första uppföljning ska rapporteras i samband med nämndernas verksamhetsberättelser för 2020 
(men som ett eget ärende). Nya avtal kommer att följas upp enligt programmet och avtal tecknade före 
antagande av programmet kommer att följas upp i den mån det är möjligt. Nämnderna ska då också 
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Tjänsteutlåtande
2020-10-16

Änr KS 2019/208.055
3 av 3

besluta om en uppföljningsplan för år 2021 för privata utförare inom respektive nämnds 
ansvarsområde.

Utveckling av riskanalyser
Upphandlingsenheten kommer att fortsätta arbetet med att ta fram rutin och mall för riskanalys som 
ska användas inför upphandling, vilket är en viktig del för kravställning och därmed också hur 
uppföljningen regleras i det kommande avtalet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Jennie Falk Eriksson, 2020-10-16

Privata utförare av kommunala angelägenheter

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Kamrul Islam, upphandlingschef

Jennie Falk Eriksson, kvalitetscontroller
Koray Kahruman, ekonomichef
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2020-10-01
Dnr  

1 av 3

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Plusgiro: 5302-9435

Jennie Falk Eriksson
Kvalitetscontroller

Privata utförare av kommunala angelägenheter enligt definition i programmet 
för mål och uppföljning av privata utförare 

Programmet för mål och uppföljning av privata utförare gäller enbart för avtal med privata utförare som 
ingås efter att programmet fastställts i fullmäktige. Redan ingångna avtal påverkas av programmet då 
det är möjligt att införliva programmet i avtalet, vilket innebär att uppföljning av befintliga avtal ske i 
den mån det är möjligt och rapporteras till respektive nämnd. 

Vilka leverantörer är då privata utförare av kommunala angelägenheter? I programmet finns beskrivet 
vilka kriterier som avgör om leverantören är en privat utförare av kommunal angelägenhet som ska 
följas upp enligt programmet. Utifrån dessa kriterier har förvaltningen gjort en lista på vilka leverantörer 
detta i nuläget är. Avtalen är dock tecknade innan programmet beslutades och omfattas därför bara i 
den mån det är möjligt utifrån befintligt avtal. 

Socialnämnden

Vid köp av individuella insatser, exempelvis köp av hem för vård av boende (HVB) har kommunen 
ansvaret för den individuella insatsen men inte för verksamheten som helhet. 

Biståndshandläggarna har ansvar för planering och uppföljning av beviljade insatser till enskilda. 
Individuppföljningen fokuserar på vilken effekt insatsen/insatserna fått för den enskilde. 
Biståndsbesluten ska enligt gällande lagstiftning följas upp vid behov och minst en gång per år. 
Individuppföljning ingår ej i nämndens uppföljningsplan.

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

Verksamhet Utförare

Bostad med särskild service (gruppbostad och servicebostad) Olivia omsorg

Särskilt boende för äldre (kommande)

Hemtjänst -Olir AB
-Solskens Omsorg och service

Kontaktperson Nordströms assistans
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Minnesanteckningar
2020-10-01

Dnr  
2 av 3

Daglig verksamhet enligt LSS Olivia omsorg

Öppen vård missbruk StepOne

Ledsagarservice/Avlösarservice (LSS) Nordströms Assistans

Persontransporter/Färdtjänst turbundna resor (del av BUNs 
avtal)

Sverige taxi 

Nämnden för teknik, fritid och kultur

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

Verksamhet Utförare

Verksamhet Utförare

Fastighetsförvaltning Redab

Snöröjning Peab AB

Gatuunderhåll och skötsel Peab AB

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

Reception/vaktmästeri Campus Vaxholm TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i 
Waxholm AB

Lokalvård Winab

Skogsvård (Ny upphandling)

Barn och utbildningsnämnden

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

Verksamhet Utförare

Verksamhet Utförare

Skolskjuts Sverigetaxi i Stockholm AB

Övriga ställningstaganden

Fixarservice, tolktjänst, hantverktjänster, skuldsanering, skadedjurssanering omfattas enligt 
bedömning ej av programmet då det handlar om avrop för enskilda tillfällen.
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Larm/bevakning omfattas enligt bedömning ej av programmet då det är en intern angelägenhet. 
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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

Utvärdering projekt "implementering av ett barnrättsbaserat 
arbetssätt Vaxholms stad" 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning
I november 2019 startade projektet ”implementering av ett barnrättsbaserat arbetssätt i Vaxholms 
stad” och projektplanen delgavs i samband med detta  kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU 
2019/§70)  

Syftet med projektet har varit att skapa brett förankrade styrdokument, mallar och arbetsmetoder som 
möjliggör en implementering av ett barnrättsbaserat arbetssätt och som därav säkerställer en 
efterlevnad av det nya lagkrav som inkorporeringen av barnkonventionen innebär. För att uppfylla syftet 
hade projektet tre uppsatta projektmål.

Med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet så bedömer förvaltningen att projektet har lett 
fram till att de övergripande strukturerna för att säkerställa ett barnrättsbaserat arbetssätt nu finns på 
plats och att projektets syfte och mål kan anses uppfyllt. 

I och med projektets avslut kommer det fortsatta arbetet kring barnkonventionen och det 
barnrättsbaserade arbetssättet övergå till ordinarie organisation där kommunledningskontoret kommer 
att ha det övergripande ansvaret. 

Ärendebeskrivning
I november 2019 startade projektet ”implementering av ett barnrättsbaserat arbetssätt i Vaxholms 
stad” och projektplanen delgavs i samband med detta  kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU 
2019/§70)  

Syftet med projektet har varit att skapa brett förankrade styrdokument, mallar och arbetsmetoder som 
möjliggör en implementering av ett barnrättsbaserat arbetssätt och som därav säkerställer en 
efterlevnad av det nya lagkrav som inkorporeringen av barnkonventionen innebär. För att uppfylla syftet 
hade projektet tre uppsatta projektmål: 

Kommunledningskontoret
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare
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1. Vaxholms stad har ett politiskt antaget styrdokument för ”barnrättsarbetet i Vaxholms stad”. 
2. Vaxholms stad har en långsiktig plan för att säkerställa kunskapsnivån kring barnkonventionen 

och barnrättsarbete hos alla medarbetare och förtroendevalda. 
3. Vaxholms stad har brett förankrade och väl kända mallar och arbetsmetoder som möjliggör att 

alla besluts- och arbetsprocesser som påverkar barn innefattar en prövning av barnets bästa.

Projektorganisationen har bestått av en projektledare och en projektgrupp med representanter från 
samtliga förvaltningar. I den första fasen av projektet, i arbetet med att ta fram ett politiskt antaget 
styrdokument, var en politisk beredningsgrupp (bestående av kommunstyrelsens presidie samt 
ordförande i respektive nämnd) involverad. 

Projektets genomförande

Strategi för det barnrättsbaserade arbetssättet Vaxholms stad 

Under projektets uppstart var fokus att ta fram ett kommunövergripande styrdokument för 
”barnrättsarbetet i Vaxholms stad”. I arbetet var både projektgruppen och den politiska 
beredningsgruppen involverad och arbetet resulterade i att kommunfullmäktige den 20 april antog 
”Strategi för det barnrättsbaserade arbetssättet Vaxholms stad” (KF 2020/§24). 

Utbildningsinsatser 

Kunskap om barnkonventionen och att arbeta barnrättsbaserat är en grundförutsättning för att i det 
dagliga arbetet leva upp till det lagkrav som barnkonventionen innebär. Under hela projekttiden har 
målet varit att öka kunskapen om barnkonventionen och att arbeta barnrättsbaserat och 
utbildningsinsatser har genomförts enligt följande: 

- Alla förtroendevalda har erbjudits ett utbildningstillfälle. 
- Alla chefer har erbjudits ett utbildningstillfälle.
- Alla lärare på två av våra skolor och all personal på en tredje skola har fått ett utbildningstillfälle.
- Ett webbseminarium där cirka 40 medarbetare deltog har genomförts.
- Inom projektet har en webbutbildning tagits fram. Webbutbildningen kommer att finnas 

tillgänglig över tid och hittills har strax över 200 medarbetare genomfört utbildningen. 

Mallar och arbetsmetoder

På Vaxholms stads intranät Stimmet finns numera sidan ”arbeta barnrättsbaserat”. På sidan finns både 
den politiskt antagna strategin och ovan nämnda webbutbildning tillgänglig.  Utöver detta finns även 
stödmaterialet ”hur ska jag pröva barnets bästa”. Stödmaterialet innehåller båda praktiska mallar och 
teoretisk kunskap som är nödvändig för att genomföra prövningar av barnets bästa. I närtid kommer 
Vaxholms stads mall för tjänsteutlåtande att kompletteras med rubriken barnrättsperspektivet. 

Barnrättsperspektivet i mål- och budget

Då mål och budget fastställer ramarna för andra beslut och åtgärder som genomförs i kommunen är det 
en förutsättning att mål-och budget har ett barnrättsperspektiv för att perspektivet ska kunna 
implementeras i övriga beslut och åtgärder som genomförs. Vaxholms stad har över tid arbetat för att 
kommunens budget ska gynna barnets bästa men i årets budgetförslag är det första gången det explicit 
står hur hänsyn har tagits till barnkonventionen i framtagandet av förslaget. 
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Bedömning
Med hänvisning till ovanstående så bedömer förvaltningen att projektet har lett fram till att de 
övergripande strukturerna för att säkerställa ett barnrättsbaserat arbetssätt nu finns på plats och att 
projektets syfte och mål kan anses uppfyllt. 

I och med projektets avslut bedömer förvaltningen, precis som med allt annat långsiktigt arbete, att det 
fortsatta arbetet kring barnkonventionen och det barnrättsbaserade arbetssättet ska drivas inom 
ordinarie organisation.  

Arbetet framåt 

Av strategin för det barnrättsbaserade arbetssättet Vaxholms stad framgår att kommunstyrelsen är 
ansvarig för att tillhandahålla metoder och arbetssätt som stödjer att implementeringen av strategin är 
systematisk och långsiktigt hållbar. Kommunstyrelsen är även ansvarig för att alla anställda och 
förtroendevalda erbjuds grundläggande utbildning kring barnkonventionen och det barnrättsbaserade 
arbetssättet.

I enlighet med detta kommer det fortsatta arbetet kring barnkonventionen och det barnrättsbaserade 
arbetssättet övergå till ordinarie organisation där kommunledningskontoret kommer att ha det 
övergripande ansvaret men med en viss uppdelning mellan kansliet och hållbarhetsenheten. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-10-27
Projektplan: implementering av ett barnrättsbaserat arbetssätt Vaxholms stad, version 2. 2020-01-10

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Johanna Frunck, klk 
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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00 E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Plusgiro: 165411-0

Kommunledningskontoret 
Johanna Frunck 
Nämndsekreterare/utredare

Projektplan för implementering av ett barnrättsbaserat arbetssätt i 
Vaxholms stad 

VERSIONSHANTERING

Detta dokument har följande historia:

Version Anledning Namn Datum

2 Reviderad tidsplan Johanna Frunck 200110
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1. Projektägare

Kristoffer Staaf, kanslichef 

2. Bakgrund och förutsättningar

Riksdagen har beslutat att inkorporera konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) i 
svensk lag från den 1 januari 2020. Sverige var år 1990 bland de första länderna att ratificera 
konventionen vilket innebär att Sverige redan då förband sig till att svensk lagstiftning ska 
överensstämma med konventionen och att rättigheterna ska tillämpas på alla nivåer i samhället. 

En inkorporering barnkonventionen i svensk lag innebär ett förtydligande av att såväl domstolar som 
rättstillämpare är skyldiga att beakta de rättigheter som följer av konventionen. Vid alla åtgärder som 
rör barn ska barnets rättigheter synliggöras och tas i beaktande.  En direkt konsekvens av 
inkorporeringen är att myndigheters och domstolars beslut blir möjliga att överklaga med hänvisning till 
barnkonventionen. 

Att arbeta barnrättsbaserat innebär att alla besluts- och arbetsprocesser innefattar en prövning av 
barnets bästa utifrån rättigheterna i barnkonventionen. En prövning av barnets bästa innebär att 
fastställa vad som är barnets bästa i en viss fråga. Barnets bästa i den specifika frågan ska sedan 
prioriteras mot andra intressen, till exempel andra kommunala skyldigheter eller barnets bästa i annan 
fråga. Prövningen ska vara transparant och dokumenteras. I det fall barnets bästa i en specifik fråga inte 
kan väga tyngst ska detta motiveras och i de fall det är nödvändigt ska kompensatoriska åtgärder vidtas. 
Genom att arbeta barnrättsbaserat säkerställs en efterlevnad av barnkonventionen. 

Vaxholms stad vision understryker redan idag barnperspektivet och stadens verksamheter bedrivs med 
utgångspunkten i att de ska vara gynnsamma för våra barn. I mål- och budgetdokumentet har staden ett 
flertal indikatorer som belyser verksamheternas resultat för stadens barn  och vid uppföljning av 
indikatorerna presenterar staden goda resultat ur såväl mål som benchmarking synpunkt. 

Vaxholms stad saknar idag generella strukturer för hur prövningar av barnets bästa ska göras och 
dokumenteras. Genom att arbeta projektbaserat med att implementera ett barnrättsbaserat arbetssätt 
säkerställer vi  att framtagningen av styrdokument, mallar och arbetsmetoder blir brett förankrade på 
såväl politisk som tjänstenivå och möjliggör därav ett långsiktigt hållbart barnrättsarbete i Vaxholms 
stad. 

3. Syfte

Syftet med projektet är att skapa brett förankrade styrdokument, mallar och arbetsmetoder  som 
möjliggör en implementering av ett barnrättsbaserat arbetssätt och som därav säkerställer en 
efterlevnad av det nya lagkrav som inkorporeringen av barnkonventionen innebär.  

4. Mål och projektresultat

4.1 Effektmål
Vaxholms stads verksamheter arbetar barnrättsbaserat genom att alla besluts- och arbetsprocesser som 
påverkar barn innefattar en prövning av barnets bästa utifrån rättigheterna i barnkonventionen.
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4.2 Projektmål

1. Vaxholms stad har ett politiskt antaget styrdokument för ”barnrättsarbetet i Vaxholms stad”
2. Vaxholms stad har en långsiktig plan för att säkerställa kunskapsnivån kring barnkonventionen och    
barnrättsarbete hos alla medarbetare och förtroendevalda. 
3.  Vaxholms stad har brett förankrade och väl kända mallar och arbetsmetoder som möjliggör att alla 
besluts- och arbetsprocesser som påverkar barn innefattar en prövning av barnets bästa.

5. Projektorganisation och bemanning

Projektledare/samordnare
Johanna Frunck, nämndsekreterare/utredare

Projektledaren planerar och leder arbetet och är ansvarig för att utifrån arbetet i projekt- och politisk 
beredningsgrupp sammanställa erforderliga dokument.  

Projektledaren ska ha kontinuerliga avstämningar med projektägaren som är ansvarig för att vid behov 
lyfta frågor vidare till stadens ledningsgrupp. 

Projektgrupp 
Uppskattat 10-12 träffar 2h/träff, se aktivitetsplan.

Projektgruppen ska tillsammans arbeta fram förslag, lämna synpunkter på utkast, föra information om 
vad som görs vidare till förvaltningarna/enheterna och fundera på om det finns arbete utöver det som 
görs på övergripande nivå som behöver göras på respektive förvaltning/enhet. 

Deltagarnas arbetsinsats  är framförallt koncentrerad till projektgruppens möten. Genomläsning av 
dokument inför mötena kan förekomma för att skapa effektivitet. 

För att skapa en bred förankring och för att säkerställa ett långsiktigt förvaltningsövergripande 
barnrättsarbete är det önskvärt att det finns representanter från flera enheter inom de olika 
förvaltningarna. 

Förvaltningschef, avdelningschefer och enhetschefer bedömer vilka enheter och personer som är 
lämpliga att delta. 

Politisk beredningsgrupp
Kommunstyrelsens presidie samt ordföranden i respektive nämnd erbjuds deltagande. 

Ska lämna synpunkter vid framtagning av styrdokument för ”barnrättsarbete i Vaxholms stad” och skapa 
förutsättningar för en bred politisk förankring. 
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Övriga projektdeltagare
Kvalitetsgruppen för att arbeta med att implementera det barnrättsbaserade synsättet i mål- och 
budget.

6. Prioriteringar 

Följande prioritering görs mellan projektresultat, projektets tidplan och projektets kostnader. 100 % 
fördelas enligt nedan.

Resultat Tidplan Kostnad
0,70 0,20 0,10

7. Omfattning, avgränsningar och samband med andra projekt

Projektet ska fokusera på det arbete som kan ske och vara gällande förvaltningsövergripande. 
Respektive förvaltningen kommer utefter behov behöva ta vid om det krävs specifika insatser på 
förvaltningen. 

Vaxholms stad skall implementera de Globala målen och Agenda 2030 i alla stadens verksamheter enligt 
beslut i kommunstyrelsen (KS 2017-10-26/§114). Arbetet är pågående och sker genom ett flertal 
pågående arbeten på förvaltningarna. Att arbeta barnrättsbaserat är att arbeta mot de globala målen 
och projektet går därav i linje med beslutet att implementera Agenda 2030.  

8. Genomförande

Under projektets uppstart kommer stort fokus att läggas vid att få fram ett brett förankrat 
styrdokument för ”barnrättsarbetet i Vaxholms stad”. Det är det politiskt fastställda styrdokumentet 
som kommer att utgöra ramarna för stadens barnrättsarbete och därmed även för detta projekt. 

Parallellt med detta kommer utbildningsinsatser att planeras och påbörjas. Att medarbetare och 
förtroendevalda har kunskap om barnkonventionen och innebörden av ett barnrättsbaserat arbetssätt 
är en självklar förutsättning för projektets fortskridning. 

Nästa steg kommer att vara att arbeta fram de arbetssätt och verktyg som behövs för att möjliggöra en 
efterlevnad av det antagna styrdokumentet och därav en implementering av ett barnrättsbaserat 
arbetssätt. 

Projektet ska utvärderas i slutet av 2020. Utvärderingen ska rapporteras till kommunstyrelsen och 
innefatta en planering för hur det långsiktiga barnrättsarbetet ska säkerställas.  

9. Aktivitets och tidsplan 

Aktivitets och tidsplanen kan komma att behöva revideras under projekts gång. 
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Beslut 

2019 Sep KS föreslår KF att ge KS i uppdrag att arbeta vidare med att ta fram 
ett förslag till styrdokument för ”barnrättsarbetet i Vaxholms stad”  

Nov AU tar del av information om ”implementering av ett 
barnrättsbaserat arbetssätt i Vaxholms stad” 

Nov KF beslutar om uppdraget om att ta fram ett förslag till 
styrdokument för ”barnrättsarbetet i Vaxholms stad”  

2020 Apr Styrdokument för ”barnrättsarbetet i Vaxholms stad”  KS och KF

Nov KS återrapportering ”implementering av ett barnrättsbaserat 
arbetssätt i Vaxholms stad”

Genomförande

2019 Nov Projektgrupp utses

2020

Jan Alla chefer, politisk beredningsgrupp, kvalitetsgrupp samt 
projektgrupp erbjuds ett utbildningstillfälle kring barnkonventionen 
och barnrättsarbetet i Vaxholms stad.

Feb Första möte för projektgrupp och politisk beredningsgrupp för en 
presentation av projektet och en första diskussion kring till 
styrdokument  för ”barnrättsarbetet i Vaxholms stad”. Fastställa den 
fortsatta arbetsgången för respektive grupp.

Feb Kvalitetsgruppen involveras för att skapa en struktur kring mål- och 
budget och ett barnrättsbaserat synsätt. 

Feb Alla förtroendevalda erbjuds utbildningstillfälle kring 
barnkonventionen och barnrättsarbetet i Vaxholms stad.

Feb/mars Projektgrupp skapar en planering för utbildning av medarbetare.

Feb/mars Utkast till styrdokument  för ”barnrättsarbetet i Vaxholms stad” 
presenteras för arbetsgrupp samt politisk beredningsgrupp för att 
möjliggöra revideringar.

Mars-
sept

Projektgrupp utarbetar verktyg och arbetssätt som möjliggör det 
barnrättsbaserade arbetssätt. 

Den politiska beredningsgruppen får information om hur projektet 
fortskrider. 

Okt-Nov Tillgängliggöra, kommunicera och förankra ovan nämnda arbetssätt 
och verktyg 

Nov-dec Projektet utvärderas
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10. Resursbehov, budget och finansiering

Projektet leds och planeras av projektledaren/samordnaren inom ramen för ordinarie arbetstid. 

Resurser i form av arbetstid från deltagare i arbetsgruppen och i viss mån kvalitetsgruppen kommer att 
behöva tas i anspråk. 

Utbildningsinsatser kommer att genomföras internt men kommer att ta resurser i form av arbetstid från 
de medverkande. Hur utbildningsinsatserna ska genomföras kommer att planeras under projektets 
gång. 

11. Kritiska framgångsfaktorer

Resultatet av projektet är beroende av hur väl vi lyckas förankra och kommunicera det arbete som görs 
inom projektets ramar till alla förvaltningar och verksamheter. . 

För att lyckas med en implementering av ett barnrättsbaserat arbetssätt är det av stor vikt att de 
arbetsmetoder och verktyg som utarbetas kan användas i det dagliga arbetet inom befintliga 
arbetsprocesser. 

11.1 Avvikelsehantering
Det finns en risk för avvikelse i tid, exempelvis på grund av att arbetsuppgifterna blir svåra att prioritera 
vid sidan av andra uppgifter.  

11.2 Dokumenthantering 
Projektledaren ansvarar för dokumenthanteringen i projektet.

 

249



Tjänsteutlåtande
2020-11-12

Änr KS 2020/217.107
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

Rindö skoltomt AB Bolagsordning och Ägardirektiv

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Bolagsordning och ägardirektiv för Rindö skoltomt AB fastställs.

Ärendebeskrivning
Med förvärvet av Tornstaden Rindö Gamla Skolan AB 559115-1815 behöver kommunfullmäktige 
fastställa en bolagsordning och ett ägardirektiv för bolaget. Enligt aktieöverlåtelseavtalet ska köparen 
ändra firmanamnet så att den inte längre innehåller namnet Tornstaden. Namnet föreslås ändras till 
Rindö skoltomt AB. Bolagsordningen och ägardirektivet för Rindö skoltomt AB överensstämmer med 
bolagsordningen och ägardirektivet för Vaxholm Smeden 3 AB och Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Rindö skoltomt AB Bolagsordning och Ägardirektiv

Bolagsordning Rindö skoltomt AB 559115-1815

Ägardirektiv Rindö skoltomt AB 559115-1815

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Koray Kahruman

Anna Berholt

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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Bolagsordning för Rindö skoltomt AB, 559115-1815

§ 1 Firma
Bolagets firma är Rindö skoltomt AB.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Vaxholms stad, Stockholms län.

§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, bebygga och förvalta fastigheten Vaxholm Rindö 
3:389 i Vaxholms stad.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att inom ramen för av Vaxholms stad givna direktiv och på affärsmässiga grunder äga, 
bebygga och förvalta fastigheten Vaxholm Rindö 3:389.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas 
åt ägaren/i ägarens ställe med beaktande av Vaxholms stads kommunala kompetens. 

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Vaxholms stad.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Vaxholms stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 500 aktier och högst 2000 aktier.

§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst en och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter. Består styrelsen av 
en eller två ledamöter ska minst en suppleant utses.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vaxholms stad för tiden för bolagsstämma som följer närmast 
efter det att val kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer 
närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets 
styrelse.

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

§ 10 Lekmannarevisor
Kommunfullmäktige i Vaxholms stad ska utse en lekmannarevisor. Uppdraget gäller till slutet av den 
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
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Det åligger lekmannarevisorn att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget 
bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordning och i detta 
ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Lekmannarevisorn 
ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseendes som omnämnts 
ovan.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast 
två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport;
8. Beslut om

a. fastställelse av resultat- och balansräkningen
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och, i förekommande fall den verkställande 

direktören;
d. Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisorn och, i förkommande fall, 

revisorn.
9. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
10. Ägardirektiv
11. När så erfordras, rapport om Vaxholms stads kommunfullmäktiges utseende av 

styrelseledamöter och, i förekommande fall, suppleanter för dessa.
12. När så erfordras: rapport om Vaxholms stads kommunfullmäktiges utseende av 

lekmannarevisor.
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman

 ändring av aktiekapital
 fusion av företag 
 förvärv eller bildande av dotterföretag
 förvärv av aktierna eller del av aktierna i annat företag 
 försäljning av aktier 
 försäljning eller förvärv av fast egendom.
 Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

252



3 av 3

§ 14 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

Årsredovisningen ska läggas fram av styrelsen för revisorerna senast en månad före årsstämma. 
Lekmannarevisorerna ska lämna sin granskningsrapport till styrelsen senast tre veckor före ordinarie 
stämma.

§ 15 Firmateckning
Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 16 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Vaxholms stad äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i 
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på 
grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Vaxholms stad.

§ 18 Kommunstyrelsens granskning av årsredovisning och revisionsberättelse 
Kommunstyrelsen ska ges tillfälle att ta del av bolagsstyrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 
innan dessa behandlas på årsstämman, varigenom kommunstyrelsen blir i tillfälle att vid behov lämna 
instruktioner till kommunens ombud.

§ 19 Handlingars offentlighet 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna 
handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.
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Ägardirektiv för Rindö skoltomt AB

Detta ägardirektiv avser Rindö skoltomt AB, 559115-1815, (nedan kallat bolaget) och har fastställts på 
bolagsstämma 2021-XX-XX.

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Vaxholms stad. Bolaget är en del av stadens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet 
beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade 
av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma. 

2. Stadens direktivrätt

Bolagets styrelse och, i förekommande fall, verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida 
dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, 
exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Stadens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
utövar stadens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens 
reglemente.

Kommunstyrelsen har enligt bolagsordningen rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den 
information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i 
samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut 
huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får 
uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

5. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får inte bedriva 
verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

6. Bolagets ändamål

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet framgår av bolagsordningen. 

7. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är 
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
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Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller 
utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver 
ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget 
samråda med kommunstyrelsen.

8. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur 
verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv 
angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut 
enligt 6 kap. 1 och 1 a § kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

9. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits 
på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt 
de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första 
stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

10. Ekonomiska mål

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom 
hyres- och arrendeintäkter.

Bolaget ska nå ett resultat i verksamheten som medger avkastning på ägarnas insatta kapital.

11. Finansiering

Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka staden kan lämna borgen. Borgensavgift utgår 
i dessa fall. 

12. Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten 
med staden om omständigheterna så påkallar. 

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4, 31/8 samt 31/12. 
Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunerna på viktigare omständigheter och förändringar som 
kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av 

- protokoll från bolagsstämma

- protokoll från styrelsesammanträde

- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelse och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för staden 
minst en gång per år (ägardialog). 
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13. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren 
och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas 
staden vid den tidpunkt som överenskoms i samråd mellan staden och bolaget.

14. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till staden lämna de uppgifter som av staden bedöms nödvändiga för upprättande av 
årsredovisning och delårsrapport.

Bolaget ska till staden lämna de uppgifter som av staden bedöms nödvändiga för upprättande av 
stadens budget.

Tider för tillhandahållande av de uppgifter som anges ovan fastställs årligen i samråd med staden.

15. Suppleanter (i förekommande fall)

Suppleanterna inträder i den ordning de har valts av Vaxholms stads kommunfullmäktige. 

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har närvaro- och 
yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Suppleant som inte tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot.

16. Taxa för utbekommande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Vaxholms stads vid var tid gällande taxan för utbekommande av allmänna 
handlingar.

17. Arkivreglemente

Vaxholms stads arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Vaxholms 
stad.

18. Bolagsstämma

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.

19. Arvoden
Arvoden till styrelse m.fl. ska bestämmas efter grunderna i vid var tid gällande arvodesreglemente för 
förtroendevalda i Vaxholms stad.
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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

Vaxholms stads finansiella verksamhet 2020-10-31

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

1. Information noteras till protokollet. 
2. Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns räntebindningstid för den redovisade perioden godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till 
kommunfullmäktige avseende stadens finansiella verksamhet. 

Informationen nedan avser situationen per 2020-10-31.

1. Aktuell likviditetssituation

Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv uppgå till minst 1/12 och maximalt 3/12 av stadens 
budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionsskuld och förändring av 
semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet 60 – 180 mnkr. 

På kontot fanns per 2020-10-31 ett belopp på 94,5 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0 
mnkr; den totala reserven uppgick således till 119,5 mnkr.

Vi håller oss därmed inom ramen för likviditetsreserven. 

2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter

Vaxholms stad har inga placeringar. Placering av likvida medel får endast ske på konto i svensk bank.

3. Utlåning till bolag

Staden har en långfristig lånefordran på 11,9 mnkr mot det helägda bolaget Vaxholm Smeden 3 AB. 
Motsvarande fordran på det helägda bolaget Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB är 0,7 mnkr. 

4. Skuldportföljens volym och motparter

Staden har långfristiga lån på 410,0 mnkr per 2020-10-31. De är till 100 % upptagna via Kommuninvest. 

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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Av lånen löper 24 % till fast ränta, 76 % till rörlig ränta. 

Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 61% till fast ränta, 39% till rörlig ränta.

5. Skuldportföljens kapitalbindning

Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkrar sig om kredit och dess villkor, dvs. låntagaren vet att 
denne har krediten under en bestämd löptid. 

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per 2020-10-31 är 
1,36 år.

6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta

Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta. 

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2020-10-31 är 0,53 år.

Snitträntan uppgår per detta datum till 2,01 %.

Kommunen håller sig inte inom finanspolicyns ramar om en räntebindningstid på 1-4 år. 

Det finns flera anledningar till att kommunen inte håller sig inom finanspolicyns ramar när det kommer 
till räntebindningstiden. 

1) Kommunen har ett lån med fast ränta på 100 mnkr som förfaller i december i år. Allteftersom 
förfallotiden närmar sig minskar kommunens totala räntebindningstid. Delar av lånet kommer 
på förfallodagen att omsättas till ett nytt fast lån. 

2) Kommunen har räntesäkrat en del av lånen med så kallade ränteswappar på 180 mnkr. En 
ränteswap på 30 mnkr har förfallit i år vilket lämnar oss 150 mnkr i ränteswappar. De 
kvarvarande ränteswapparna närmar sina förfallodagar, 60 mnkr 2021, 30 mnkr 2022, 60 mnkr 
2023. Allteftersom förfallodatumen för dessa swappar närmar sig minskar kommunens 
räntebindningstider. 

3) Alla övriga lån är tagna med tre månaders rörliga räntor. Dessa lån kan maximalt ha en 
räntebindningstid på 0,25 år och håller därför nere räntebindningstiden. 

4) Ekonomienheten kan välja att teckna nya ränteswappar för att få upp räntebindningstiden men 
väljer att inte göra det. Priserna på ränteswapparna som tecknas via olika banker är kostsamma 
och överstiger räntekostnaderna som Kommuninvest erbjuder för fasträntelån. Av den 
anledningen vill ekonomienheten låta ränteswapparna förfalla med tiden och istället omsätta 
befintliga lån till fasträntelån och rörliga lån via Kommuninvest enligt en fördelning som säkrar 
finanspolicyns krav på räntebindningstider. På kort sikt kommer vi därför se räntebindningstider 
som understiger finanspolicyns krav men inom 2 år kommer vi att omsätta så pass mycket 
rörliga lån till dels fasta och dels rörliga lån att vi kommer att vara i fas med räntebindningstiden.  

7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter

Staden använder ränteswappar för att säkra räntenivån. En ränteswap är ett avtal om att byta en 
räntebetalning från rörlig till fast ränta eller om-vänt. Vaxholms stad har 150,0 mnkr i ränteswappar per 
2020-10-31, samtliga med Nordea som motpart. 
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8. Leasing

Staden har idag åtaganden i leasingavtal enligt kostnaderna nedan.

Avgifter på avtal inom ett år    2 655 tkr

Avgifter på avtal 1 – 5 år    2 800 tkr

9. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart

Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag där staden har en ägarandel. Staden 
har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare.

Låntagare Belopp Kreditgivare

Vaxholmsvatten AB 98,0 mnkr Nordea 
Roslagsvatten AB 2,0 mnkr Nordea
Totalt 100,0 mnkr

10. Pensioner

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Vaxholms stads finansiella verksamhet 2020-10-31, 2020-11-03.

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Koray Kahruman KLK
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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

Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktiga besluta

Information noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Ansvar3 Utfall 

jan-okt 2020
Budget 

jan-okt 2020
Budgetavv 

jan-okt 2020
Årsprognos 

2020
Årsbudget 

2020 Avvikelse

115 KS-Kommunledning -63 180 -64 260 1 080 -77 178 -77 177 0

217 Socialnämnd -152 146 -155 484 3 337 -182 730 -186 730 4 000

315 Barn och utbildningsnämnd -291 106 -294 170 3 064 -350 191 -352 691 2 500

411 Stadsbyggnad -5 767 -4 877 -890 -6 867 -5 866 -1 000

514 Teknik, Fritid -39 819 -42 455 2 636 -50 900 -50 900 0

Delsumma verksamheter -552 019 -561 246 9 226 -667 866 -673 365 5 499

112 KS Finans 582 472 573 994 8 478 694 793 688 793 6 000

Total 30 453 12 749 17 705 26 927 15 428 11 499

Utfallet fram till och med oktober månad visar ett resultat på 30,5 mnkr vilket överstiger budgeten med 
17,7 mnkr. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 11,5 mnkr och ett resultat på 3,8 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 1,1 mnkr. Överskottet beror framförallt på en 
försäkringsintäkt som kommunen har fått på 1,1 mnkr för skador orsakade på en kaj. Linfärjan har lägre 
intäkter jämfört med föregående år förmodligen med anledning av Coronapandemin.  
Byggprojektledarnas löner för perioden januari till oktober belastar just nu driftbudgeten men kommer 
att fördelas ut till de investeringsprojekt som byggprojektledarna har jobbat med under året. 
Kommunstyrelsens helårsprognos är en budget i balans. I helårsprognosen räknar kommunstyrelsen 
med att ta eventuella utrangeringskostnader för rivningen av Lillstugan eller andra upparbetade 
projektkostnader som läggs ned. 

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv avvikelse på 3,1 mnkr. Överskottet beror dels på 
volymöverskott inom förskolans verksamhet dels på lägre kostnader inom verksamheten för samverkan 
och stöd. Både skolorna och förskolorna jobbar med att anpassa sina kostnader till det behovet men 
mer åtgärder kvarstår att genomföra innan en budget i balans kan uppnås. Helårsprognosen för den 
egna regin är ett underskott på -1,2 mnkr. Utbildningsnämnden har dessutom ett upparbetat underskott 
sedan tidigare som behöver återställas med överskott kommande år utifrån likabehandlingsprincipen 
mellan offentliga och privata utförare. Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos är ett överskott på 
2,5 mnkr som består av volymöverskott.

Socialnämnden

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 3,3 mnkr. Verksamheterna för individ och 
familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd visar på överskott samtidigt som äldreomsorgen redovisar ett 
underskott. Socialnämndens helårsprognos är ett överskott på 4,0 mnkr. I helårsprognosen har inte 
ersättningen för merkostnader kopplat till Corona tagits med. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 2,6 mnkr. Budgetavvikelsen 
beror på flera olika delar. Det mesta kan härledas till att elkostnaderna har varit lägre än budget och en 
allmän återhållsamhet för att uppnå en budget i balans till årsskiftet. Säsongsvariationer och 
budgetsatsningar som inte har realiserats än bidrar också till överskottet. Nämnden för teknik, fritid och 
kulturs helårsprognos är en budget i balans. 

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0,9 mnkr. Underskottet beror på att 
verksamheten inte når upp till målen för självfinansieringsgrad. Stadsbyggnadsnämndens helårsprognos 
är ett underskott på -1,0 mnkr. En verksamhetsgenomlysning har genomförts och en handlingsplan ska 
tas fram.

Finansansvaret

Finansansvaret har en positiv budgetavvikelse på 8,5 mnkr. Överskottet beror dels på det 
bokföringstekniska effekterna av semesterlöneskulden och dels på de statliga bidragen som kommunen 
har fått till följd av den vikande konjunkturen och Coronavirusets ekonomiska effekter. Helårsprognosen 
är ett överskott på 6,0 mnkr. 

Som bilaga till detta ärende finns ett dokumentet som heter ’’Coronavirusets påverkan på Vaxholms 
ekonomi’’. Förvaltningen har sammanställt dokumentet i syfte att synliggöra de ekonomiska effekterna 
av det rådande Coronaviruset.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2020, 2020-11-11.

Coronavirusets påverkan på Vaxholms ekonomi rev 2020-11-11. 
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Sammanfattning

Syftet med dokumentet är att synliggöra de ekonomiska effekterna av det rådande Coronaviruset. 
Det råder en stor osäkerhet kring hur situationen kommer att utveckla sig vilket försvårar 
scenarioplaneringen och prognosarbetet. En del effekter är kända och har redan inträffat medan 
andra är antaganden baserad på en möjlig utveckling. Förutsättningar revideras och staten kommer 
med nya ekonomiska åtgärder. Staten har aviserat/beslutat om en rad olika statsbidrag. Vissa 
statsbidrag är generella och betalas ut proportionerligt till alla kommuner och andra är riktade 
statsbidrag där vi aktivt behöver söka medel. Det här dokumentet kommer att vara ett levande 
dokument och uppdateras i samband med kommunens bokslutstillfällen.

Kommunövergripande förutsättningar

Försämrad skatteunderlagstillväxt och ökade generella statsbidrag från staten
Situationen med coronaviruset, demografins utveckling och vikande konjunktur påverkar ekonomin 
i kommuner och regioner negativt. Under året har därför flera förslag och beslut tagits kring de 
generella statsbidragen, vilket redovisas nedan. De generella statsbidragen betalas ut 
proportionerligt till alla kommuner utifrån befolkningsantal. Kommuner behöver inte aktivt söka 
dessa bidrag utan utbetalningen sker per automatik. 

Sammanställning av förändringar i skatteunderlagstillväxt och generella statsbidrag 
Samtliga generella statsbidrag förutom ’’kompensationen för regelförändringar gällande avsättning 
till periodiseringsfond’’ är beslutade och utbetalade till kommunen. Skatteprognoserna är 
prognoser och kan förändras. Nästa skatteprognos publiceras i mitten på december. 

2020 Riket   
Miljarder

Kommuner 
Miljarder

Vaxholm 
Miljoner

1 - Generella statsbidrag (innan Corona) 5 3,5 4,06
2 – Generella statsbidrag (innan Corona) 2,5 1,75 2,03
3 – Generella statsbidrag (under Corona) 15 10,5 12,19
4 – Generella statsbidrag (under Corona) 6,0 3,0 3,49
Kompensation för regelförändringar, avsättning till 
periodiseringsfond (under Corona) – PROGNOS 0,74

Summa 28,5 18,75 22,51
Försämrad skatteprognos december 2019 (innan Corona)   -4,35
Försämrad skatteprognos februari (innan Corona)   -1,70
Försämrad skatteprognos april (under Corona) -18,95
Oförändrad skatteprognos juni (under Corona) 0
Förbättrad skatteprognos augusti (under Corona) 14,76
Försämrad skatteprognos oktober (under Corona) -2,47
Summa   -12,71
Totalsumma   9,80
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Av den sammanlagda ökningen på 28,5 miljarder kronor är 12,5 miljarder permanenta 
anslagsökningar, det vill säga pengar som kommer kommuner och regioner till del även kommande 
år. 

Riktade statsbidrag
Regeringen har även aviserat/beslutat om riktade statsbidrag. Kommunen behöver aktivt söka de 
riktade statsbidragen för att få ta del av medlen.

Kompensation för merkostnader som kopplas till coronaviruset
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela bidrag till regioner och 
kommuner i syfte att ekonomiskt stödja verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen 
covid-19. Statsbidragen som ska fördelas är 20 miljarder kronor. Det kommer att vara möjligt att 
skicka in sin ansökan om statsbidrag vid två tillfällen under 2020. För det första ansökningstillfället 
gäller sista ansökningsdatum 31 augusti och för det andra tillfället gäller sista ansökningsdatum den 
30 november. Vaxholm har sökt för upparbetade kostnader fram till augusti månad och kommer att 
söka för tillkommande kostnader även vid nästa ansökningstillfälle.  

Ansvar3 Utfall 
feb-okt 2020

115 KS-Kommunledning -495

217 Socialnämnd -3 148

315 Barn och utbildningsnämnd -134

514 Teknik, Fritid -177

Delsumma verksamheter -3 954

Total -3 954

Staten tar över sjuklönekostnader
På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader. Det 
innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i 
arbetsgivardeklarationen perioden april-juli 2020. För de sjuklönekostnader som redovisas i augusti-
december gäller en annan beräkning och ersättningen kommer att vara lägre eller inget alls. 

För månaderna april-oktober har kommunen fått 3,8 mnkr utbetald som ersättning för 
sjuklönekostnader. Ersättningen är bokförd på respektive nämnd. 

Ansvar3
Utfall    

apr-okt 
2020

115 KS-Kommunledning 175

217 Socialnämnd 1 157

315 Barn och utbildningsnämnd 2 039

411 Stadsbyggnad 145

514 Teknik, Fritid 68

112 Finansansvaret 169

Delsumma verksamheter 3 753

Total 3 753
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Tillfälligt sänkta socialavgifter
Den 3 april antog riksdagen regeringens förslag om en tidsbegränsad nedsättning av sociala avgifter. 
Detta innebär en nedsättning av arbetsgivaravgifterna mellan 1 mars och 30 juni 2020. Syftet är att 
lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset. Nedsättningen gäller även 
för kommuner och regioner, det finns ingen begränsning så länge företaget eller organisationen är 
registrerad arbetsgivare. Förslaget innebär att arbetsgivare kan begära nedsättning av 
arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som görs under 1 mars till 
och med 30 juni 2020. Den ekonomiska lättnaden för arbetsgivaren är ca 5 tkr per anställd.

För månaderna mars-juni har kommunen fått 0,6 mnkr i tillfälligt sänkta sociala avgifter. 
Ersättningen är bokförd på finansansvaret och kommer inte att fördelas på de olika nämnderna. 

Sammanställning av erhållna riktade statsbidrag

2020 Vaxholm 
Miljoner

Merkostnader kopplad till Corona -
Ersättning för sjuklönekostnader 3,8
Sänkta socialavgifter 0,6
Summa 4,4
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Barn- och utbildningsnämnden

Utökade öppettider förskola
Hittills har inte behovet funnits till utökade öppettid på förskola men det finns en beredskap om det 
ändras gällande utökad öppettid till 18:00 vardagar vilket innebär en merkostnad i personaltimmar 
om cirka 12 timmar i veckan totalt för hela förskoleområdet och ca 10 tkr per månad.

Om läget förvärras kan det bli aktuellt med öppethållande till 22:00 vardagar och 06:00-22:00 på 
helger men då på en förskola. Detta kommer att erbjudas barn till föräldrar där båda har 
samhällsviktig funktion. Om detta sker kommer även måltidsenheten att få utökade kostnader då 
barn och personal ska äta, dessa måltider förväntas dock förberedas i köken under ordinarie 
arbetstid. Beroende på barnantal bestäms vilken bemanning som krävs. Bedömningen just nu är att 
behovet är lågt. Kostnadsbedömningen med det vi vet idag är 0- 50 tkr per månad. Undersökningen 
pågår och om behovet skulle förändras kommer det att redovisas till nästa bokslut.

Måltidskostnader
Skolorna och förskolorna har en elev- och personalbortfall som gör att vi kan räkna med något 
minskade livsmedelsinköp. Om skolorna stänger måste vi räkna med att skolor och förskolor delvis 
ändå måste hållas öppet pga. barn, vars föräldrar har samhällsbevarande arbeten, ska beredas 
plats. I dagsläget går det inte att räkna med några större besparingar inom kostverksamheten.

Skolskjuts
Vaxholm har fast pris och beställer persontransporter en månad i taget. Vi kan antingen beställa 
samåkning som är billigare eller enskilda transporter som är dyrare per person. Sverigetaxi har 
kontaktat kommunen för att göra om samåkningarna till enskilda transporter pga. arbetsmiljöskäl. 
Kommunen behöver dock inte betala extra för detta. En besparing på skolskjutsen kan bli aktuell 
om skolorna stängs ned helt under en längre tid. 

Hur gör man med grundbeloppet om skolorna och förskolorna stänger ned? 
SKR anser att bidrag ska fortsätta att betalas ut även om en fristående verksamhet hamnar i ett läge 
där det tillfälligt/under en viss period inte går att bedriva verksamheten som normalt. Detsamma 
gäller interkommunal ersättning om kommunal verksamhet hamnar i samma läge.

Vad händer med barnomsorgsavgifterna om förskolorna stänger ned? 
Kommunen ska betala tillbaka avgiftsbelagd verksamhet såvida det inte endast handlar om enstaka 
dagar. Platsinnehav anses vara ett civilrättsligt avtal och om den tjänst (platsen) som avtalet avser 
inte erbjuds kan kommunen inte ta ut avgift för den. De närmare formerna för återbetalningen 
avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar. För Förskola och 
Fritids i Vaxholms egen regi innebär det ca 1 mnkr per månad om allt ska betalas tillbaka. Om vi 
antar att stängningen av skolan även innefattar Kulturskolans aktiviteter så är det ca 100 tkr 
ytterligare per månad.

Vaxholms kostnader för vuxenutbildning 
Utbildningsförvaltningen ser konsekvenser avseende efterfrågan och behov av utbildning i en 
omfattande lågkonjunktur. Generellt sett väntas fler söka sig till utbildning – både för att kortsiktigt 
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använda tiden väl under en period av högre arbetslöshet – och långsiktigt för att stärka sina 
förutsättningar på arbetsmarknaden. 

Idag studerar en del vuxna på halvtid vid sidan av sitt ordinarie arbete. I lågkonjunkturen med högre 
arbetslöshet och ökade varsel kommer fler att välja att studera på heltid för att på så sätt få 
ersättning från CSN i väntan på ett nytt arbete. Fler väntas också börja studera som har ett större 
behov av stöd i sina studier.

Det finns nu tillgängligt ett kortare yrkesspår som det utgår statsbidrag för pga. Corona så om 
många väljer detta så ska det inte påverka den ordinarie budgeten.

Ansökningarna gällande YV har vuxit och KCNO har tittat på oktober-starten som ett exempel. 

”År 2019 hade Vaxholm 3 individer som startade med en sammanlagd poäng om 600. Nu 2020 så 
har vi 11 individer och poängen under hösten uppgår till 1900. Åldersspannet på de sökande har 
sjunkit så att det är den yngre generationen nu istället för tidigare 60-talisterna. Den här ökningen 
skulle kunna kopplas till covid-19. Ökningen gällande sökningen av YV platser kan kopplas till den 
ökning vi ser på gymnasiala platser. På de gymnasiala kurserna ligger Vaxholm över budget i nuläge. 
På grundläggande nivå ser vi en ökning från förra året. Ökningen är markant. Det kan handla om att 
elever från SFI går över till grundläggande men det kan också vara en koppling till covid-19 med 
tanke på att arbetsmarknaden har stagnerat för okvalificerade arbeten.  Gällande SFI så kan vi säga 
att våren och covid-19 har medfört lägre antal sökande dels för att studierna på just nivåerna 1+2 är 
svårare att klara på distans men även att invandringen till Sverige avmattades under våren. SFI-
handläggarna ser nu till hösten en ökning av antalet ansökningar som kommer och där ingår 
Vaxholm. Den ökningen kan vara kopplad till covid-19.”

Socialnämnden

Förbrukningsmaterial
Det som köps in är framförallt handdesinfektion, handskar, skyddskläder (rockar, förkläden), 
munskydd (dyrare variant som klarar covid-19 smitta). All den utrustningen är till för om vi får 
smitta på särskilt boende, hemtjänsten eller annan verksamhet. Omfattningen är svår att bedöma i 
nuläget, allt beror på om och hur många som eventuellt smittas och hur länge det pågår. Fram till 
och med oktober månad har vi köpt skyddsutrustning för cirka 1,4 mnkr.

Ett par leverantörer har meddelat tillfälligt ökade priser för produkter med hög efterfrågan, 
exempelvis filtrerande halvmasker, skyddsdräkter, vissa skyddsglasögon, vissa visir en del 
engångsmaterial, ytdesinfektion och handdesinfektion. 

Utöver detta har även priserna ökat för en del ordinarie förbrukningsmateriel. Prisökningen för 
ordinarie förbrukningsmaterial innebär cirka 30 tkr i ökade kostnader per månad jämfört med 
priserna innan Corona. 

Utökat kommunalt ansvar
Region Stockholm (beslutsfattare RSSL) har fattat beslut om att patienterna ska vårdas kvar i det 
särskilda boendet och i möjligaste mån ska SÄBO ta hand om medicinska komplikationer och 
medicinska försämringstillstånd på plats med stöd av ordinarie medicinsk kompetens (läkarinsatser i 
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SÄBO och ASIH) Det kan bli en situation att särskilt boende då behöver beställa hem 
sjukvårdsmaterial som de annars inte har på lager. Det gäller särskilt på material för att förbättra 
syresättning tex syrgasgrimma eller engångsmaterial till andningsmaskiner etc. Omfattning av det är 
svårt att bedöma och därmed även kostnaden.

Brist på korttidsplatser
Det finns en risk för att korttidsplatserna inte räcker till. Om ett behov av ytterligare korttidsplatser 
skulle uppstå kommer det att innebära cirka 2 500 kr per dygn/plats. Alternativt beslut om 
omfattande hemtjänst (troligen över 90 timmar per månad). Den låga beläggningen på Särskilt 
boende har inneburit möjlighet att placera korttidsboenden på lediga särskilda boendeplatser vilket 
innebär lägre risk för behov av externt köpta platser.

Matleveranser
Från och med 6 april hjälper Vaxholms stad till med matleveranser till kommunens riskgrupper. 
Leveransen kostar ingenting för invånaren. Varorna hämtas upp av befintlig personal i kommunen 
och körs ut i kommunens kylbil. Kostnaden för kommunen är cirka 14 tkr i månaden och består av 
drivmedel, slitage på bil samt personalkostnad. Matleveranser avslutades under augusti månad.   

Ekonomiskt bistånd
Den första gruppen som drabbas är de som har gått ut på extratjänster eller andra subventionerade 
anställningar som sannolikt inte kan fortsätta. Ekonomiskt mest fördelaktigt för kommunen 
avseende de individer som har extratjänster/introduktionsjobb inom kommunens verksamheter (ca 
8 personer) är att låta dem gå kvar på insatsen eftersom Arbetsförmedlingen då fortsatt står för 
merparten av deras kostnader. Att avsluta insatserna och låta dem gå tillbaka till försörjningsstöd 
vore ekonomiskt ofördelaktigt för kommunen. 

För de som har a-kassa och som blir varslade och uppsagda går det inte att avgöra hur många av 
dem som kommer bli aktuella hos oss inom 6 – 8 månader. Viktigt att ha med sig är att det finns ett 
stort egenansvar, där den enskilde ska ha gjort allt den kan för att själva klara sin försörjning, innan 
det är aktuellt med försörjningsstöd. Förhoppningen är att ekonomin kommer hinna återhämta sig 
så pass på den tiden att de kommer hinna skaffa sig nya jobb innan de behöver söka stöd hos 
kommunen.

Fram till oktober månad har vi sett en viss ökning av ansökningar om ekonomiskt bistånd från 
personer som ej tidigare varit aktuella för kommunen. Detta kan vara en signal på ett ökat behov i 
framtiden. Det är fortfarande för tidigt att dra en definitiv slutsats.

Vi kommer ha ett extra öga på nyansökningar av personer som inte varit aktuella hos oss sedan 
tidigare och följa den utvecklingen noga. 

Ökade personalkostnader
Våra verksamheter kan vid tillfällig frånvaro omfördela arbetsuppgifter och bedriva verksamheten 
utan större inverkan. Hur stor eller liten kostnaden blir beror på smittspridningens omfattning.

Utöver det har myndighetens biståndshandläggare haft jour under helger till en kostnad på 13 tkr. 
Anledningen till detta är ett beslut av krisledningen för att följa Region Stockholms krav på 
biståndshandläggning även under helgen. Helgjour pågick endast under perioden mars-april. 
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Nämnden för teknik, fritid och kultur

Lokaluthyrning och bidrag till föreningar
Fritidsansvaret hyr bland annat ut idrottshallar till föreningar, ungdomsverksamhet och 
privatpersoner. Inga avbokningsregler finns vilket innebär förlorade intäkter i de fall där 
hyrestagaren väljer att ej nyttja lokalen. Hyresintäkterna är 138 tkr mindre än förra året under 
första halvåret då nästan all verksamhet avbrutits eller bedrivits utomhus. I början av hösten 
återhämtade sig bokningarna till nästan normala nivåer. Mot slutet av oktober har bokningarna av 
idrottshallar återigen minskat. Bidragsutbetalningar till föreningslivet bedöms hamna något lägre än 
tidigare år.

Lokalhyra och anstånd för näringsidkare
SKR anser att det finns möjlighet att besluta om anstånd på hyreskostnader för lokaler och arrenden 
under förutsättning att likabehandlingsprincipen efterlevs. Det innebär objektivitet och att inga 
enskilda näringsidkare får särskilt stöd. Vaxholms kommun ger anstånd på hyran respektive 
arrendekostnaden till näringsidkare upp till 50 tkr i 30 dagar. Ansökan ska ske skriftligen till 
Fastighetsenheten respektive Tekniska enheten där det framgår hur mycket de behöver i anstånd 
och orsak. Anstånd beslutas i varje enskilt fall. I samband med bokslut sammanställs storleken på 
det totala utstående anståndet. Inget utstående anstånd finns till och med oktober.

Övriga påverkningar inom nämnden
Kulturansvaret har ställt in teaterföreställningar och evenemang under vår, sommar och höst vilket 
har inneburit minskade kostnader. Statens kulturråd har beviljat och utbetalat ersättning för 
inställda och av kommunen betalda teaterföreställningar.
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Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av 
kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, 
upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300 kronor per invånare.

Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för kommunstyrelsens räkning 
vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.

Ärendebeskrivning
Om Kommuninvest

Vaxholms stad är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). Föreningen är en 
medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 
finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en 
solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart 
för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. Syftet 
med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på 
att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen 
har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till 
Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. 

Vaxholms stads förlagslån till Föreningen uppgick per den 2020-09-29 till 2 000 000 kronor.

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i 
kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen 

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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Tjänsteutlåtande
2020-11-13

Änr KS 2020/132.106
2 av 3

av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna 
har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och 
återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även 
förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen har 2020-09-30 
därför återbetalas till medlemmarna. Vaxholms stad har därmed fått tillbaka det insatta förlagslånet på 
2 000 000 kronor.

Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en obligatorisk 
medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja 
mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats. 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån 
uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid 
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 
kommande fyra åren enligt följande:

År Kapitalinsats (kr/invånare) 
(kommun)

2020 900
2021 1 000
2022 1 100
2023 1 200
2024 1 300

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst uppgår till 
ovan angivna belopp. 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en insats 
utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för 
kommuner.

Nedan framgår ett räkneexempel på hur mycket insatskapital Vaxholms stad behöver betala in baserad 
på 12 000 invånare. 

 Per invånare Summa Inbetalning
Befintligt insatskapital 635 7 622 555  
Insatsnivå 2021 1 000 12 000 000 4 377 445
Insatsnivå 2022 1 100 13 200 000 1 200 000
Insatsnivå 2023 1 200 14 400 000 1 200 000
Insatsnivå 2024 1 300 15 600 000 1 200 000

Ränta på insatskapital

Värt att nämna är att medlemmarna får ränta på insatskapitalet som i år uppgår till 1,75%. 
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Tjänsteutlåtande
2020-11-13

Änr KS 2020/132.106
3 av 3

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening, 2020-11-13.

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Koray Kahruman KLK.
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Tjänsteutlåtande
2020-10-29

Änr KS 2020/78.007
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

Svar på frågeställningar till mötet med revisionen i Vaxholms stad 
2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kommunens förtroenderevision har bett om ett möte med kommunstyrelsens presidium. Inför mötet 
har presidiet blivit ombedda att besvara ett antal insända frågor. Frågor och svar återfinns bifogat i 
ärendet. Mötet kommer att äga rum 5 november.

Handlingar i ärendet
Frågeställningar samt svar till revisionens frågor.

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef

Kommunledningskontoret
Marie Wiklund
Kommunchef
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Kommunrevisionen 2020-10-07
Vaxholm

Till: Presidiet i 
Kommunstyrelsen

   

Frågeställningar till möten med revisionen i Vaxholms stad år 2020

Datum Tid och lokal Nämnd

5 november Kl. 18.30-19.30, Norrskär Kommunstyrelsens presidium

Presidiet avgör om även förvaltningschef eller annan tjänsteperson deltar vid träffen.

Vi förutsätter att samtliga i kommunstyrelsen får ta del av revisionens frågeställningar och de skriftliga 
svar som presidiet lämnar till oss. 

Följande frågor önskar revisionen diskutera vid mötet den 5 november. 

Nedan svar har utformats av kommunstyrelsens ordförande tillsammans med förvaltningen. 
Dokumentet är avstämt med övriga i kommunstyrelsens presidium. 

1. Har Kommunstyrelsen tagit del av och fattat några beslut rörande följande?

a) Stadsbyggnadsnämndens arbete med att hantera ärendebalansen avseende 
tillsynsärendena som ökat från 191 ärenden 1/1 2020 till 232 ärenden 31/8 2020 samt 
rapport från genomlysningen av bygglovs- och tillsynsverksamheten. Har 
kommunstyrelsen eller presidiet dragit några slutsatser av genomlysningen?

Svar: I årsredovisning har det rapporterats om ärendebalansen i tillsyn inom 
stadsbyggnadsnämnden. Ett resultat och förslag till åtgärd gällande ärendebalansen 
återfinns i styrets förslag till mål och budget genom tillsättande och stärkning genom två 
nya tjänster under kommande år. 

Genomlysningen är ett ärende som kommer upp på KS 29 oktober. En handlingsplan 
arbetas nu fram av enheten och kommer också att återredovisats till KS. En förstärkt 
genomlysning av också övriga samhällsbyggande verksamheter inom 
stadsbyggnadsförvaltningen har initierats. 
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b) Nämnden för teknik, fritid och kulturs arbete med att förstärka rutinerna för underhåll av 
fastigheter, gator och vägar samt kajer.

Svar: KS har tagit del av revisionsrapporten från TFK samt svar på revisionsrapport 
avseende underhåll av fastigheter, gator, vägar samt kajer. 

KS har tagit del av yttrandet från TFK 2020. I yttrandet anges att underhållsskuld för 
fastigheter är genomarbetad och åtgärder har prioriterats utifrån NS3425-modellen i 
enlighet med beslut på TFK nämnden §2020/22. För gator och annan infra är arbetet 
under framtagande men vissa indikationer har givits. I styrets förslag till mål och budget 
har därefter nya medel för att möta underhållsskulderna för båda fastighet och gator 
skjutits till. 

PLU-seminarium infört under nuvarande mandatperiod. Dessa sker en gång per termin. 
Ärenden som lyfts är strategiska, stora eller på annat sätt viktiga ärenden. Syftet med 
mötena är att dela information, vara transparanta. Ett återkommande ärende på årets 
PLU-seminarium har varit kajerna.

2. Kommunstyrelsen avlämnade ett svar till revisorerna (§22/2020) angående granskningen av 
förebyggande arbetet mot fusk och oegentligheter. Revisorerna lämnade ett antal 
rekommendationer till förbättringar och av svaret framgick att ett antal åtgärder skulle vidtas. 

Vi vill nu få en lägesrapport rörande arbetet med några av de aktuella områdena:

- Ta fram en vägledande övergripande policy med tillhörande riktlinjer för hantering av 
oegentligheter.

- Uppdatera reglerna för representation från 2013 då lagstiftningen har ändrats.
- Utarbeta en uppförandekod för leverantörer som kan fungera som en vägledning för både 

leverantörer och anställda om hur staden ser på förebyggande åtgärder för oegentligheter. 
- Exponera styrande dokument, processer och rutiner samt utbildnings- och 

informationsinsatser vad gäller förtroendeskadliga ageranden på intranätet samt vilka 
rapporteringskanaler som finns.

- Genomföra övningar där olika scenarion behandlas om vad som kan ske ur 
oegentlighetssynpunkt om det rör sig om interna oegentligheter, interna-externa 
oegentligheter i samverkan respektive externa oegentligheter.

Svar:  Policy och tillhörande riktlinjer mot oegentligheter och regler för representation samt 
uppförandekod för leverantörer behandlas i kommunstyrelsen 29 oktober och 
kommunfullmäktige 16 november. Policyn syftar till att klargöra kommunens 
förhållningssätt samt förhindra och förebygga korruption och oetiskt handlande bland 
Vaxholms stads anställda och förtroendevalda. Regler för representation som är antagna 
av kommunstyrelsen 2013 har reviderats och ingår som en del i ”riktlinjer mot 
oegentligheter och regler för representation”.  

Uppförandekoden riktar sig mot leverantörer och beskriver Vaxholms stads värderingar 
och de krav vi ställer på leverantörer och underleverantörer.

Förslaget till riktlinjer mot oegentligheter beskriver bland annat en ny visselblåsarfunktion 
för Vaxholms stad. Visselblåsarfunktionen kan användas när misstanken rör en person 
som har en ledande ställning eller nyckelposition inom kommunen. Funktionen blir ett 
komplement till andra sätt att göra en anmälan och ersätter inte möjligheten att vända sig 
till sin chef eller annan person i ledningen.

Förvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen att visselblåsarfunktionen ska utgöras av en 
extern part som kommunen anlitar för att ta emot anmälningar om misstankar om 
oegentligheter samt om behov uppstår kunna göra en oberoende utredning på uppdrag av 
kommunen. Att ha funktionen externt stärker förtroendet för funktionen. Denna tjänst 
kommer att upphandlas efter att förslaget antagits av kommunfullmäktige.
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När styrdokumenten är antagna i fullmäktige kommer förvaltningen att publicera dessa på 
intranätet och kommunicera det i organisationen. När upphandling av visselblåsarfunktion 
är genomförd kommer också detta att finnas tillgängligt på intranätet. Det är viktigt att 
informera och kommunicera kring visselblåsarfunktionen på ett sätt som tydligt förmedlar 
avsikten med att införa den, det vill säga som ett komplement till andra 
rapporteringsvägar. 

I de nya riktlinjerna finns exempel från situationer för att underlätta för medarbetarna att 
tolka riktlinjerna. Diskussioner i chefs- medarbetargrupper kommer att genomföras utifrån 
de nya riktlinjerna när dessa är antagna.

3. Kommunstyrelsen avlämnade ett svar till revisorerna (§23/2020) angående granskningen av 
kontroll av privata utförare. I Kommunstyrelsens svar hänvisades till det program för mål och 
uppföljning av privata utförare som fullmäktige skulle besluta om i februari 2020. Hur har detta 
program nu implementerats och har Kommunstyrelsen erhållit någon information om hur denna 
process fungerat?

Svar: Kommunfullmäktige i Vaxholms stad fastställde 17 februari 2020 ett program för mål och 
uppföljning av privata utförare. (Änr: KS 2019/208.055). Programmet var innan beslut på remiss 
till de olika nämnderna. 

Programmet gäller enbart för avtal med privata utförare som ingås efter att programmet fastställts 
i fullmäktige. Redan ingångna avtal påverkas av programmet då det är möjligt att införliva 
programmet i avtalet. 

Ett projekt under april till juni med representanter från alla förvaltningar genomfördes för att 
implementera programmet inom förvaltningarna. Syftet var att skapa ett gemensamt ramverk, 
struktur och arbetssätt för hur kommunen följer upp avtal med privata utförare och rapporterar till 
nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Projektets resultat: 

 Befintliga processer inom upphandling har anpassats och en ny process för uppföljning av 
privata utförare har tagits fram. 

 Metod, omfattning av uppföljning inom olika typer av verksamheter och hur det knyter an till 
kravställning och avtalsvillkor har diskuterats och ansvarsfördelning mellan förvaltningar och 
stödenheter har tydliggjorts. 

 Mall för uppföljningsplan och mall för rapportering till nämnd har tagits fram.
 En förteckning över vilka leverantörer som i nuläget är privata utförare av kommunala 

angelägenheten enligt definitionen i programmet har tagits fram.

Fortsatt arbete
Projektet har avslutats och ett fortlöpande arbete med att förbättra och utveckla processen och 
metoderna tar vid. Det kommer säkert uppkomma saker vi vill förbättra och utveckla när 
processen, mallarna med mera har testats och använts. Detta sker då inom vårt löpande arbete. 

Första rapportering till nämnd
Enligt programmet för mål och uppföljning av privata utförare ska uppföljning av befintliga avtal 
ske i den mån det är möjligt och rapporteras till respektive nämnd, vilket innebär att en första 
uppföljning ska rapporteras i samband med nämndens verksamhetsberättelse för 2020 (men som 
ett eget ärende).  Då ska även nämnden besluta om en uppföljningsplan för privata utförare inom 
nämndens ansvarsområde för år 2021. 

Riskanalys
Upphandlingsenheten kommer att fortsätta arbetet med att ta fram rutin och mall för riskanalys 
som ska användas inför upphandling, vilket är en viktig del för kravställning och därmed också 
hur uppföljningen regleras i det kommande avtalet.
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Information till KS och nämnderna 
KS och nämnderna kommer att informeras vid sammanträden i november om arbetet som 
genomförts och dess resultat.

4. Har skyddsrummen vid den tidigare Norrbergsskolan hanterats på ett sådant sätt att lagstiftning 
(lag 2006:545 om skyddsrum) och övriga bestämmelser (Skyddsrumsregler, SR 15), fullt ut följts, 
under perioden januari till juni 2020? 

Skyddsrum ska kunna sättas i funktion inom 48 timmar om inte MSB, enligt vad vi erfarit, beslutat 
om avveckling av skyddsrummen eller tillfällig nedsättning av skyddsrumsfunktionen.

Svar: Beslut och godkännande om nedsättning från MSB har inkommit 2020-10-27.

Kommunens målsättning och ambition har hela tiden varit att säkerställa en rivning i 
enlighet med gällande lagstiftning och de riktlinjer och direktiv MSB fört. Vi är inte 
experter i dessa frågor och kan inte svara upp för huruvida specifikt nämnda 
lagstiftningar fullt ut följts. Kommunen har anlitat en extern skyddsrumssakkunnig med 
uppdrag att säkerställa att allt går rätt till. Vår utgångspunkt är att skyddsrumssakkunnig 
tillsammans med MSB kontrollerat och följt upp så att nämnda lagstiftningar samt 
givetvis också att övrig tillämplig lagstiftning fullt ut följts.

I avvaktan på utgången av detaljplanen valde kommunen att upphandla en rivning i två 
etapper och där skyddsrummen bevaras i första etappen samt hanteras specifikt utifrån 
de beslut som MSB fattar. Veterligen har vår anlitade skyddsrumssakkunnige följt 
rivningsprocessen, haft vetskap om skyddsrummens skick samt hållit MSB underrättade 
om statusen för skyddsrummen.

Förvaltningen har utgått från att skyddsrummen varit intakta och möjliga att sättas i 
funktion inom 48 timmar. En syn utfördes på platsen för skyddsrummen 2020-03-05. 
Representanter för MSB deltog tillsammans med kommunens externt anlitade 
skyddsrumssakkunnig samt kommunens byggprojektledare för rivningsprojektet. Vid 
synen konstaterades att skyddsrummen var skadade och att de inte kunde 
iordningställas för skyddsrumsdrift inom 48 timmar. 

Varför skyddsrummen uppvisade dessa skador har inte fastställts. Om dessa varit 
undermåligt byggda pga. brister i samband med byggnation eller att kraven för 
uppförandet av skyddsrum för tiden vid uppförandet inte motsvarar dagens krav är oklart 
men i normalfallet anses skyddsrum tåla att överbyggnad rivs. Slutsatsen vid synen var 
att kompletteringar fordras samt att ett väderskydd behöver anordnas. 

Kommunen har till följd av synen rensat skyddsrummen på ovidkommande föremål och 
tillfälligt omplacerat skyddsrumsutrustning (i anslutande byggnad) för att möjliggöra en 
ny besiktning av skyddsrummen i syfte att identifiera samtliga åtgärder som fordras för 
att skyddsrummen ska uppnå erforderlig skyddsrumsstandard. Under tiden för detta 
arbetets fortskridande vann detaljplanen lagakraft (2020-06-26) varpå kommunen på nytt 
utförde en ansökan om nedsättning av skyddsrumsförmågan (inkom till MSB 2020-07-
16). I samråd mellan skyddsrumssakkunnig och kommunens byggprojektledare 
konstaterades att åtgärder för upprustning av skyddsrummen inte längre ansågs aktuellt 
utan att beslut tagits av MSB avseende ansökan om nedsättning av 
skyddsrumsförmågan. 

5. Tillfälliga bygglov för förskole-/skolpaviljonger har löpt ut under 2016 (3 paviljonger) och 2017 (1 
paviljong). Hur ser Kommunstyrelsen på detta och hur ser planerna ut för att komma till rätta med 
detta förhållande?

Svar:
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Vaxö skola, tidsbegränsat bygglov till 20160523, ansökan om förlängning inkom 20180213. Första 
beslutsdatum: 2011-05-23
Byggnation av annex kommer medföra att paviljongen kan tas bort.

Johannesbergs Montessoriskola, tidsbegränsat bygglov 20160608, ansökan om förlängning inkom 
20160608. Första beslutsdatum: 2011-06-08
Finns ingen långsiktig plan än.

Ytterby förskola, tidsbegränsat bygglov till 20170331, ansökan om förlängning inkom 20170103. 
Första beslutsdatum: 2012-04-18
Planeringen var att flytta och bygga ny förskola på Storäng. Omtag nödvändigt i arbetet, utifrån 
befolkningsprognoser och utifrån kostnadsbild för förskolan. Därav söker vi nu ny lösning. I 
dagsläget finns närmare 50 tomma platser på Överby förskola, samt ca 40 platser på Kullön. 

Båtens förskola, tidsbegränsat bygglov till 20160608, ansökan om förlängning inkom 20160404. 
Första beslutsdatum: 2011-06-08
Båtens förskola avvecklas vid årsskiftet och kommer tas bort under våren.

Därutöver planeras avveckling av paviljong vid Rindö skola, som i dagsläget står på prickad mark. 

6. Under 2019 noterades brister i såväl stadens underhåll av fastigheter, gator och vägar samt kajer 
som i Roslagsvatten ABs/Vaxholmsvattens ABs va-anläggningar. Samtidigt är investeringarna 
framöver i både staden och bolaget omfattande. De sammantagna ekonomiska konsekvenserna 
torde vara betydande och det finns en osäkerhet rörande dessa, inte minst för de enskilda 
hushållen. Med anledning av detta rekommenderade vi, i revisionsberättelsen, kommunstyrelsen 
att genomföra en analys i syfte att reducera osäkerheten. Har kommunstyrelsen, på något sätt, 
beaktat denna rekommendation?

Svar: Nämnden för teknik, fritid och kultur jobbar med att göra genomlysning och ta fram 
underhållsplaner. Roslagsvatten jobbar motsvarande i bolaget. Ärendena och status har här 
hanterats inom respektive nämnd/bolag. TFK har i sitt yttranden återkommit med behov som 
Mittstyret i sitt förslag till Mål och budget har beaktat och mött upp.

7. Hur bedöms Roslagsvatten ABs/Vaxholmsvatten ABs arbete med att åtgärda bristerna i 
planeringen av underhållet av va-anläggningarna fungera? (Fråga till styrelseledamöterna i 
Roslagsvatten AB) 

Reningsverk och pumpstationer

Gällande underhållsskulden avseende Vaxholms pumpstationer så är det uppskattningsvis ca 50 
% av dem som behöver en upprustning inom de närmsta 5 åren. I år så har vi rustat upp 6 
stycken pumpstationer, så skulden är nedåtgående. Sammanfattningsvis så planeras det 
renoveringar av pumpstationer årligen och den planeringen faller väl ut. Vad gäller pumpstationer 
minskar därmed skulden sakta men säkert.

Reningsverken är däremot i sämre skick. Punktinsatser görs för att åtgärda akuta problem, men 
inte mer än så på grund av resursbrist. Åtgärder planeras i form av att ta in extern hjälp. Arbetet 
kan bli mer effektivt vad gäller reningsverken, och lämpliga åtgärder håller på att tas fram.

Ledningsnät

Dokumentationen om utförda renoveringar och åtgärdade driftstörningar ledningsnätet är delvis 
bristfälligt. Produktionsavdelningen har nu förstärkts resursmässigt för att kunna bygga upp 
kunskapen kring detta för att få en mer långsiktig riskinventering och prioritering av 
förnyelsebehovet. 25 % undermåliga ledningar bedöms vara en rimlig uppskattning av 
renoveringsbehovet. 

8. Stadens nämnder följer aktivt nettokostnadsavvikelsen där detta är möjligt, vilket gäller 
verksamheter som beaktas i kostnadsutjämningssystemet i syfte att erhålla indikationer avseende 
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kostnadseffektiviteten. Hur bedömer Kommunstyrelsen kostnadseffektiviteten i de verksamheter 
och funktioner som inte beaktas i utjämningssystemet och där nyckeltalet, nettokostnads-
avvikelse saknas, vilket gäller exempelvis central administration, exploaterings- och 
planverksamhet, gatu- och parkunderhåll m.m.?

Svar: Kommunstyrelsen bereder budgeten och kommunfullmäktige beslutar om den. 
Kommunstyrelsen informeras om detaljbudget för KS och hur resurser allokeras i styrelsens 
förvaltningsorganisation. Med dessa beslut bedömer styrelsen att insatta resurser 
överensstämmer med politikens ambitionsnivå. Att central administration, exploatering osv. inte 
ingår i den kommunala utjämningen försvårar självklart jämförelsen. I nettokostnadsavvikelsen 
ser styrelsen hur mycket vi avviker i kostnader i förhållande till en genomsnittlig ambitionsnivå. 
Vad är en genomsnittlig ambitionsnivå för den centrala administrationen, plan och exploatering? 
Hur många planuppdrag och exploateringsprojekt ska pågå samtidigt? Hur påverkar de politiska 
beslutsprocesserna och inspelen förvaltningens tid och produktion? Ligger effektiviteten/ 
ineffektiviteten i förvaltningsorganisationen eller den politiska styrningen? Vissa kommuner har en 
decentraliserad administration och andra inte. Vissa kommuner beslutar om budgeten i juni och 
har inte ett förfarande med rambudget och yttrande. Vissa kommuner jobbar inte med 
hållbarhetsfrågor såsom vi gör. Vissa kommuner har en kommunstyrelse och inga nämnder. 
Det har uppkommit frågor kring effektiviteten av kommunstyrelsens förvaltningsorganisation från 
flera partier. 

Som ett led i detta har mittstyret i sitt budgetförslag avsatt medel för en verksamhetsgenom-
lysning av kommunledningskontoret som kommer att genomföras under 2021.

9. Hur bedömer kommunstyrelsen att man har hanterat pandemins effekter inom styrelsens egna 
verksamheter? Vilka slutsatser drar styrelsen inför framtiden? Hur ser kommunstyrelsen på hur 
kommunen och dess nämnder hanterat pandemin? Vad har varit mest utmanande?

Svar: Stockholms län påverkades omgående, i så form att direkt efter sportlovet v 9 insjuknade 
de första fallen i länet. Stockholmsregionen har också varit en av de hårdast drabbade av 
pandemin. 

Kommunens tjänsteorganisation startade genom kommunchef upp sin krisorganisation måndag v 
10. En krisorganisation som fortsatt är aktiv och möts varje vecka. Stor nytta och nära samarbete 
har också skett genom SSR, länets gemensamma krisorganisation. KSO initierade också 
uppstart av krisledningsnämnd (KLN), vilken under våren har haft två möten. Krislednings-
nämnden berörde bl a frågor om hantering av politiska möten. Även krisledningsnämnden är 
ännu aktiverad. Beslut som behöver fattas kopplade till pandemin har dock efter de två möten 
KLN hållit kunnat hanteras inom ordinarie beslutsgång.

Arbetet i förvaltningen, såväl förvaltning kopplad till KS som till nämnder har varit intensivt och 
aktivt. Fokus här och nu, men också lyfta blick, ta fram scenarier och jobba proaktivt. Redovisning 
av pågående arbeten, analyser mm har delgetts till nämnder, styrelse och fullmäktige både under 
förvaltningen informerar och genom egna ärenden eller som del i löpande rapportering i 
återkopplingen av ekonomisk redovisning.

Fokus har legat på kommunikation. Både internt till medarbetare, till våra brukare, anhöriga som 
politik. Detta genom olika kanaler – FB live, Viktigt i Vaxholm, direktutskick, hemsida, intranät, 
information till föräldrar, brukare och anhöriga i olika kanaler. Som komplement har mail med 
information har gått ut från kommunchefen till politiker. Kommunstyrelsen har fått info löpande.

En utmaning kopplat till det politiska uppdraget har varit att möjliggöra politiska sammanträden. 
Det togs ett beslut i krisledningsnämnden i ett tidigt skede om hur mötena skulle genomföras. 
Under hand har det gemensamma synsättet förändrats. Som ett stöd för att fortsatt genomföra 
politiska möten har en digital närvaro möjliggjorts för nämnder och styrelse. Fullmäktige sker 

281



fortsatt fysiskt. Teknik och resurser har tillskjutits för att förbättra den tekniska standarden för 
digitala möten, och en ytterligare stärkning pågår.

Kommunstyrelsen fattade beslut i ramärendet i juni att ta ekonomisk höjd i samband med beslutet 
av ramärendet. KS beslutade att nämnder skulle återkoppla med besparingar på 1,3 procent och 
1,2 procent, ifall det ekonomiska läget till följd av pandemin skulle kräva det.

Näringslivsberedningen kommer att återkomma under hösten med en utvärdering av de 
genomförda åtgärderna som initierats av kommunstyrelsen till stöd för näringslivet under våren.

10.Vilka är kommunstyrelsens viktigaste frågor på agendan för närvarande?

Svar: Framtida lösning för reningsverk, kajrenoveringen, säkerställa funktionella och bra skolor 
som är anpassade efter behov, stort fokus på underhåll och renovering men också kopplat till 
utveckling (mycket inom investeringssidan). 

11. Har eller ska kommunstyrelsen fatta några beslut med anledning av bristerna i måluppfyllelse 
enligt följande:

 KS Nöjd inflytandeindex 32 (2019 målnivå 40)
 SBN Nöjd kundindex 46 (förbättring, målnivå 60)
 SBN Resultatavvikelse i % av budget -19% (försämring, målnivå 0%
 SBN Självkostandstäckningsgraden 41% (försämring, målnivå 75%)
 BUN Nettokostnadsavvikelse, förskola 3% (försämring, målnivå 0%)
 BUN Nettokostnadsavvikelse, grundskola 6% (försämring, målnivå 0%)

Svar: KS fattar beslut 29 oktober om att godkänna KS åtgärdsplan och uppföljning för tertial 2 
inom ramen för ärendet: ”Tertialbokslut 2 2020 kommunstyrelsen”. Övriga nämnders 
åtgärdsplaner samt uppföljning av dessa bifogas ärendet: ”Delårsbokslut per 2020-08-31 med 
helårsprognos”. Nämnderna har fattat beslut om att godkänna dessa och Kommunstyrelsen 
noterar informationen till protokollet.

Noterbart är också att i förslag till Mål och budget avseende nöjd inflytande index avsätts medel 
för att kunna jobba särskilt med inflytandefrågor.

12. Enligt KOLADA uppgår kostnaderna för fysiskt och teknisk planering samt bostadsförbättring till 3 
404 kr/inv. vilket motsvarar ca 41,6 Mkr. Vilka kostnadsposter ingår i denna summa (41,6 mnkr)? 

I liknade kommuner är motsvarande kostnad 603 kr/inv. vilket skulle innebära ca 7,2 Mkr i 
Vaxholm. Enligt uppgift är en del av kostnaden felaktigt redovisad och utgörs bland annat av 
fastighetskostnader som ska fördelas till olika verksamheter, dvs exempelvis förskola, 
grundskola. 

Vad innebär detta, uppskattningsvis, för BUNs nettokostnadsavvikelse som redan innan en 
fördelning av dessa kostnader ligger över stadens standardkostnader som också är målnivå för 
förskola och skola (nettokostnadsavvikelse 0%, se ovan) och förutsättningarna för BUN är nå 
detta mål kommande år? Vilka slutsatser drar kommunstyrelsen av detta?

Svar: Kostnadsposterna som ingår i 2019 års statistik är detaljplan, bygglov, tillsyn, GIS, 
exploatering, mark, arrende och fastigheter. Anledningen till avvikelsen är att vi har bokfört 
kostnader på fel verksamhet varav fastighetskostnader är den stora posten. Det här felet 
upptäcktes 2019 innan revisorerna ställde sin fråga och har rättats till 2020 både i budget och 
resultat. När vi får 2020 års statistik under 2021 kommer gapet att minska stort. Det kommer 
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förmodligen fortsatt finnas ett gap med anledning av den låga självfinansieringsgraden på 
bygglov, utrangeringskostnader och advokatkostnader. Vad rättningen kan komma att få för effekt 
på andra nämnders nettokostnadsavvikelser går inte att svara på. Det är många beräkningar och 
antaganden som behöver genomföras och resultatet kommer ändå inte att bli rätt. Vi inväntar den 
officiella statistiken för 2020. 

13. SBNs och TFKs åtgärdsplaner avseende tillsynsverksamheten respektive underhåll ingår inte i 
handlingarna avseende delårsrapporten, varför?

Vid SBN:n sammanträde den 23 september, där beslut om yttrande till mål- och budget med 
tillhörande åtgärdsplan fattades, behandlades även separat ärende med avrapportering om 
nämndens/enhetens tillsynsverksamhet.

I den åtgärdsplan som tillhör tertialbokslutet finns redovisning om att SBF:s förvaltningsjurist 
fr.o.m. 15 april 2020 arbetar mer med tillsynsfrågor, vilket också skett. Av redovisningen framgår 
också att en tillsynskonsult anlitades i början av året för att hjälpa till med tillsynsarbetet och vilket 
resultat detta givit. I övrigt finns inget tillskott av tillsynsresurser som möjliggör utökad aktivitet 
inom tillsynsområdet/-verksamheten.

TFK inleder i sin del i delårsbeslutet till TFK: Bokslutet inleds med texten:

Viktiga händelser 
Revisionen har granskat stora delar av nämndens ansvar och förvaltningen arbetar med att 
implementera flertalet föreslagna åtgärder som framkom i granskningar.

I övrigt har inte uppfattats att nämnden skulle återrapportera på detta i vårt delårsbokslut. I 
yttrande till mål och budget besvaras en hel del frågor som är av mer framåtblickande karaktär. 

14. Vi anser att exploateringskalkylen bör tydliggöras med avseende på utrangeringskostnaderna 
eftersom dessa är en direkt kostnad (resursanvändning) i syfte att kunna exploatera Norrberget. 
Redovisningen i övrigt har ju till uppgift att spegla resursförbrukningen.

Svar: Kommunstyrelsen avser inte att göra några ytterligare revideringar av exploateringstabellen 
som redovisas i boksluten. Kommunstyrelsen har bestämt hur kalkylen för Norrbergets 
exploatering ska se ut och redovisar och följer upp utefter det. Om någon vill göra en egen 
beräkning och addera till eller ta bort kostnader så är de fria till att göra det. Den tabell som idag 
redovisas har arbetats fram i dialog med revisionen. Kommunstyrelsen har på eget initiativ även 
kompletterat tabellen med en prognoskolumn i det senaste bokslutet. Vaxholms stad redovisar 
exploateringsprojektet Norrberget mer detaljerad, mer transparant än någon annan kommun i vår 
närhet. Utrangeringskostnaderna utgör inte en tillgång för markexploateringen och ska därför inte 
tas med i exploateringsredovisningen. Med anledning av det stora allmänna intresset för 
Norrbergets exploatering har Kommunstyrelsen ändå valt att i text skriva om vad som har 
utrangerats och vilka belopp det rör sig om för läsaren att bilda sig en egen uppfattning. 

Redovisning hämtad ur delårsbokslutet 2020:
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Som tidigare kommunicerats önskar revisionen skriftligt svar på dessa frågor innan mötet. Syftet med 
detta är att det då kan läggas mer tid på dialog och diskussion vid mötet. Svar önskas senast den 29 
oktober via mail till carin.hultgren@pwc.com

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholm stad

Carin Hultgren
Sakkunnigt biträde, PwC

Tfn. 0709-292181
E-post: carin.hultgren@pwc.com
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Tjänsteutlåtande
2020-10-23

Änr KS 2020/202.104
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

Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Partistöd för perioden 1 januari – 31 december 2021 ska utbetalas till partierna representerade i 
kommunfullmäktige. 

2. Redovisning avseende perioden ska ges in till kommunledningskontoret senast 30 juni 2022.

Ärendebeskrivning
Enligt reglerna för kommunalt partistöd i kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut 
om utbetalning av partistöd. Fullmäktige har beslutat om kompletterande bestämmelser i ett 
reglemente för partistöd 2014-06-23, § 27.

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige har inkommit med redovisning av partistöd för 
perioden 1 januari – 31 december 2019.

Bakgrund
År 2014 infördes nya regler i kommunallagen för kommunalt partistöd. Förändringarna innebär bland 
annat att partierna årligen ska redovisa att det kommunala partistödet använts för det ändamål som 
föreskrivs i kommunallagen, att stärka deras ställning i den kommunala demokratin, samt att 
redovisningen ska granskas av en person som partierna själva utser. Granskningen ska dokumenteras i 
ett granskningsintyg. Förändringarna innebär också att kommunfullmäktige årligen ska fatta beslut om 
utbetalning av partistödet. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd 
för nästkommande år, § 5 i reglementet för partistöd. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-10-23

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kristoffer Staaf, klk

Ekonomienheten

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kansli- och servicechef
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Tjänsteutlåtande
2020-11-05

Änr KS 2018/183.110
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

Förlängning av mandatperiod för ersättare i kommunstyrelsens 
planeringsutskott

Förslag till beslut
Christopher Days (WP) mandatperiod som ersättare i kommunstyrelsens planeringsutskott fastställs till 
2020-06-08 – 2021 vid kommunstyrelsens första sammanträde.

Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni 2020/§ 100 fyllnadvaldes Christopher Day (WP) till 
ersättare i kommunstyrelsens planeringsutskott med fastställd mandatperiod 2020-06-08 – 2020-12-31.

Övriga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens planeringsutskott är tidigare valda med 
mandatperiod 2020-06-08 – 2021 vid kommunstyrelsens första sammanträde och därför föreslås samma 
mandatperiod gälla för Christopher Day (WP).

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Anette Lingesund, 2020-11-05

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Kansliet

Lina Sundgren, löneenheten/klk

Kommunledningskontoret
Anette Lingesund
Nämndsekreterare
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